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Pedoman Wawancara 

1. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga subjek 

a. Berapa usia Ibu dan suami? 

b. Berapa anak Ibu? 

c. Apa pekerjaan suami Ibu? 

d. Apa pekerjaan Ibu? 

e. Anak ke berapakah si X?  

f. Berapa usia si X? 

g. Berapa usia saudara-saudara si X? 

2. Penyebab anak subjek mengalami retardasi mental 

a. Di usia berapakah Ibu menikah? 

b. Di usia berapa Ibu mulai memiliki anak pertama, kedua, dan 

seterusnya? 

c. Sejak usia berapakah Ibu menyadari jika si X berbeda? 

d. Apa penyebab X mengalami retardasi mental? 

e. Apakah X sudah pernah menjalani terapi?  

3. Emosi-emosi negatif yang muncul dan koping yang dilakukan 

a. Pertama kali mengetahui kondisi X, perasaan apa yang muncul 

dari dalam diri Ibu? 

b. Perasaan-perasaan apa saja yang muncul dalam diri Ibu ketika 

membesarkan X? 

c. Setelah memiliki anak X, apakah Ibu sempat merasa trauma 

untuk memiliki anak lagi? 



161 

 

d. Ketika suami mengetahui tentang kondisi X, bagaimana respons 

suami? Setelah mengetahui respons suami, perasaan apa yang 

muncul dalam diri Ibu? 

e. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh X yang 

membedakannya dengan anak lain? 

f. Bagaimana hubungan X dengan saudara-saudara kandungnya? 

g. Bagaimana respons saudara-saudara kandung X terhadap kondisi 

X? 

h. Di rumah, X paling dekat dengan siapa?  

i. Bagaimana keseharian X di rumah? 

j. Bagaimana respons orang tua Ibu ketika mengetahui kondisi X? 

k. Bagaimana respons orang mertua Ibu ketika mengetahui kondisi 

X? 

l. Bagaimana respons beberapa tetangga ketika mengetahui kondisi 

X? 

m. Apakah ada pembicaraan-pembicaraan tidak menyenangkan 

tentang X? 

n. Pikiran apa yang paling mengganggu Ibu berhubungan dengan 

kondisi X? 

o. Apakah Ibu sering berbagi beban ke suami?  

p. Apakah Ibu juga sering berbagi beban dengan orang lain? 

q. Apa yang menjadi hobi X? 

r. Setelah menyelesaikan pendidikan, rencananya apa yang akan 

dilakukan X? 
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s. Hal-hal apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasi perasaan-

perasaan tersebut?  
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Pedoman Observasi 

Hal yang akan diobservasi dari subjek penelitian adalah bahasa tubuh 

subjek ketika menjawab pertanyaan yang meliputi beberapa gerakan tubuh, 

nada suara, dan ekspresi wajah.  
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Pedoman Koding 

Keterangan  Koding  

Emosi negatif marah EM 

Emosi negatif kecewa EK 

Emosi negatif iri EI 

Emosi negatif sedih ES 

Emosi negatif cemas EC 

Problem-focused coping PFC 

Emotion--focused coping EFC 
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LAMPIRAN A 

SUBJEK 1 
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Wawancara Pertama Subjek 1 

Tanya  Jawab  Koding  Analisis  

Bu, saya ini mau 

ganggu bentar ya, Bu, 

mau tanya-tanya. 

Iya    

Ibu anaknya berapa, 

Bu? 

Anak saya dua   

Dua ya... kalau 

suaminya kerja apa, 

Bu? 

Suami saya kerjanya cuma 

bangunan. Tukang mbatu 

  

Kalau Ibu kerja apa? Saya ibu rumah tangga   

Anaknya dua ya, kalau 

F itu anak ke berapa, 

Bu? 

Kedua    

Kalau yang pertama 

usia berapa, Bu? 

Hm.... usianya berapa ya... 

kelahiran tahun... 96. berarti 

berapa? 

  

Berarti... Dua puluhan 

ya, Bu? 

Hm... belum ada. Belum ada 

dua puluhan. Dua puluhnya 

nanti.  

  

Oh, iya. Ibu dulu 

menikah di usia berapa, 

Bu? 

Aku menikah usia tiga 

puluh 

  

Kalau suaminya usia? Usia..... berapa ya.... lupa 

(tertawa) 

  

Terus Ibu mulai punya 

anak yang pertama usia 

berapa, Bu? 

Ya... setahun, pokoknya 

ngemban. Aku... usia tiga 

puluh aku menikah, terus 

setahunnya aku punya anak. 

  

Kakaknya sama F tuh 

selisih berapa tahun, ya, 

Bu? 

Selisih tiga tahun   

Berarti Ibu punya F 

usia 34-an ya? 

Iya, selisihnya tiga tahun   

Hm, maaf ya, Bu, Ibu 

mulai menyadari kalau 

F beda di usia berapa, 

Bu? 

Hm.... waku SD. Waktu TK 

tuh belum kelihatan apa-

apa. Wong dia tuh lahirnya 

normal. Dia normal... terus, 

apa itu... perkembangannya 

tuh ya juga... ya memang 

waktu jalan, itu, ada, apa itu 

namanya... hm... 

keterlambatan. Usia dua 

tahun baru dia jalan. Lah 
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saya gak tahu, kalau di TK 

tuh biasa berteman sama 

teman, biasa, gitu. Lah, 

waktu SD baru kelihatan. 

Dia itu kayak hiperaktif. 

Jalaaaaaan terus, pokoknya 

gak bisa tenang gitu lho. 

Duduk lima menit aja gak 

bisa. Terus, jalan terus. 

Terus anak ini gimana. Saya 

sering dipanggil... ya gak 

sering ya... kadang 

dipanggil sama... apa... 

kepala sekolahnya. Waktu 

itu di SD G sana. SD G. SD 

G 05. Tapi G. Tak 

sekolahkan ya yang paling 

jelek. Istilahnya yang... 

yang apa tuh... hm.... apa 

tuh... maksudnya biar anak 

saya bisa. Di sana tuh dia... 

dia tuh waktu... waktu 

ditanya... itu tuh saya belum 

lihat. Waktu ditanya tuh dia 

ngomongnya tuh... hm... 

apa... bahasa Inggris semua. 

Waktu ditanya tuh, misalnya 

ditanya gini, ‘bisa nyanyi?’ 

‘bisa’ dia nyanyi... ‘ini 

warna apa?’ ada lima 

macam warna itu ya. Waktu 

itu lho ya. ‘Ini warna apa?’ 

dia itu gak jawab ‘merah’, 

tapi jawab ‘red’ gitu. Lah 

sampai kelimanya itu 

jawabnya bahasa Inggris 

semua. Jadi, hm.... gurunya 

itu kan ‘bocah ini kok 

pinter’ lah itu terus diterima 

di situ. Gitu. Lah ditanya 

misalnya, ‘white... white tuh 

warna apa?’ gitu. ‘Putih’ dia 

bilang gitu. ‘Red itu apa?’ 

‘merah’. Lah sampai lima 

itu bisa semua, terus dia 

itu... hm... terus gambar, ada 
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gambar kucing gitu ya. 

Gambar kucing itu dia 

bilangnya cat. Kok anak ini 

bisa. Berarti dia itu... terus 

langsung diterima. Saya 

juga ndak tahu kalau anak 

ini seperti ini kan. Waktu di 

TK itu, dia tes IQ itu kan 

100... IQ-nya tuh normal. 

100 berapa ya... waktu itu... 

pokoknya 100 naik kok. 

Kok ndak tahu waktu SD itu 

dia itu kok jalaaaaan terus. 

Saya juga gak tahu, waktu 

udah diterima itu ya. Jalan 

terus, gak bisa anteng. Terus 

saya dipanggil kepala 

sekolah toh, ‘gimana ini, 

gini, gini’ terus sampai 

bertahap, sampai tiga kali, 

terus aku dipanggil, ‘Bu, 

maaf,’ guru kelasnya, wali 

kelas bilang, ‘Bu, maaf, Bu, 

anaknya kalau dikasihkan di 

SLB aja...’ (nada suara 

rendah) gitu. ‘Lho anak 

saya kenapa?’ ‘Sering 

dipukuli sama temennya’. 

Anaknya.... anaknya cuma 

gini aja (memeragakan 

kedua tangan menutupi 

wajah) anak saya tuh gini... 

sambil sembunyi di... apa... 

kolong meja. Gini... 

ditendangi sama temennya, 

dia diem aja. Sampai 

akhirnya, anak ini kalau tak 

biarin nanti kasian anakku 

kan. Diinjek-injek. Wah, 

sampai... sampai... sampai 

saya sendiri nangis. Anak 

saya padahal gak kenapa-

kenapa. Ya memang gak 

bisa anteng itulah ya. Terus 

akhirnya saya nyari 

sekolahan. Waktu itu di 
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YPAC, saya ke sana itu ada 

orang ngasih tahu, ‘Bu, 

mbok dimasukkan di ini 

aja... Kawi itu ada Kagok... 

Jalan Kagok. Hm, kepala 

sekolahnya namanya Bapak 

Slamet. Di Hajah Soemayati 

Himawan’ gitu. Terus tak 

masukkan sana. Gak jadi di 

sana, soalnya kan di sana 

mahal, sedangkan saya 

sendiri masih nyekolahkan 

anak dua kan. Terus setelah 

di situ, terus anak saya, saya 

terapi. Saya terapi di YPAC 

itu setiap hari Selasa itu 

saya ke sana. Pelajaran, 

pulang, terus saya langsung 

ke YPAC, tak terapi. Terus 

saya lihat dari kaca. Piye 

toh, cara nerapi tuh gimana. 

Soalnya kalau terus-terusan 

saya sendiri gak ada waktu 

kan. Terus akhirnya, 

setengah tahun itu saya 

putus. Selesai, terus tak 

terapi sendiri di rumah. 

Terus berhasil. Sampai 

sekarang duduk satu jam, 

dua jam pun, dia bisa. 

Alhamdulillah, saya juga 

seneng. Cuma ya... terus 

sampai sekarang ini dia 

sekolah di sana. (Batuk) 

Maaf lho, saya batuk ya... 

Iya, gak papa, Bu, ini 

musimnya emang gak 

enak. Terus, Bu, waktu 

pertama kali tahu F 

kayak gitu, perasaan 

apa yang muncul dari 
dalam diri Ibu? 

Ya... kalau sedih itu ada 

ya. Cuma... kita pasrahkan 

aja sama yang di atas 

sana. Iya kan. Kita berdoa 

sama suami. Istilahnya 

gini, sudah, ndak papa, 
wong memang ini... 

mungkin ini pilihan Allah 

buat saya (nada suara 

rendah). Apa... orang yang 

ditunjuk untuk kesabaran. 

ES 
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Saya juga.... (menangis) 

nangis. Apa tuh... anak 

saya tuh... sampai sekolah 

di sana. Saya nangis.  

Kenapa toh anak saya bisa 

seperti ini. Ya semua 

manusia ya, orang tua tuh, 

kan ya gak ingin kan 

anaknya gitu.  
Wong saya itu, dulu ya, 

waktu melahirkan tuh 

normal kan. Terus suami 

saya bilang ‘sudah, sabar, 

mungkin ini ujian kita’. 

Terus saya menyadari, ya 

sudahlah. Kalau sedih tuh 

ada, Mbak, sampai 

sekarang pun sedih itu 

ada, cuma saya tuh gak.... 

anak saya sering dihina 

orang, gitu lho, diejek 

orang, ‘orang gila, orang 

kentir’... Padahal anak saya 

kan ndak seperti itu. Setiap 

ada yang ngatakan anak 

saya kentir, wong edan, 

aku serik, Mbak. Anak 

saya gak gila. Wong anak 

saya bisa sekolah. Aku gitu. 

Makanya aku setiap hari 

mendoakan dia, mudah-

mudahan dia itu bisa jadi 

anak yang berguna, gitu. 
Terus, apa itu, ya jalan satu-

satunya ya saya melihat dia, 

dia itu senengnya apa. Tapi, 

kenyataannya, dia tuh 

senengnya mesin. Dia tuh 

seneng mbengkel, gitu. Lah, 

pokoknya saya kasih tahu, 

pengarahan, ‘kalau kamu 

pengen kerja di bengkel, 

ya kamu itu nanti ya... apa 

itu... biar bisa pinter. 

Kamu mulai sekarang 

belajar yang rajin. Manut, 

ES 
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kalau di rumah, nurut 

sama orang tua, kalau di 

sekolah nurut sama guru.’ 
Aku sering ngomong gitu. 

Ya memang kadang 

mbanggil ya. ‘Oooo, gini, 

gini, gini’ kan orang yang 

disekolahkan di sana tuh 

orangnya marahan. 

Maksudnya tuh... hatinya 

tuh cepat tersinggung, gitu 

lho. Yang sekolah di SLB 

tuh lho. Hampir rata-rata tuh 

kalau saya lihat, ya, nesunan 

anaknya. Marahan, gitu, 

tersinggungan. Pernah ada 

yang ngatain... ya, tetangga 

gitu. Pokoknya menghina. 

Dia nangis. Tak kasih tahu, 

‘kamu gak usah... apa itu 

namanya... hm... 

istilahnya... istilahnya tuh 

gak usah sedih. Tapi kamu 

harus belajar. Tunjukkan 

kalau kamu tuh bisa jadi 

orang nantinya’. Gitu. 

Paling ya saya pasrahkan 

sama yang di sana. Mudah-

mudahan nantinya, ke 

depannya, ada jalan yang 

terbaik. Apa... anak saya... 

kan gitu. Ya itulah, seperti 

itu saya sama suami. Ya 

pokoknya bersama, berdoa 

untuk anak-anak saya. Gitu. 

Kalau untuk anak saya yang 

sudah gede itu, itu kan ya di 

sekolah umum, ya sering tak 

kasih tahu, ‘kamu jangan... 

apa... apa itu... menghina 

adikmu. Biar gimana-

gimana itu adikmu’ sering 

tak gituin juga. ‘Jangan 

ikut-ikut sama orang-orang 

yang kalau kayak gitu’ aku 

gitu. Ya istilahnya orang tua 
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kan ingin anaknya baik kan, 

akur, ya kan. Ya itu, anak 

saya kadang-kadang... ya 

memang F itu... banyak... 

apa itu ya... hm... kalau 

dibilangin tuh, misalnya 

agak keras, dia marah. 

Misalnya ‘ooo, ooo, gini, 

gini’ marah. Makanya... 

saya makanya saya lihat, 

ooo bocah iki nek tak 

kandani ngene kok manut. 

Makanya sampai sekarang 

paling tak panggil, ‘sini’ tak 

bilangin ‘gini, gini, gini, 

gini’. Gitu. Dia nurut. 

Dialus. Kalau dikasar dia 

marah. Tambah ngamuk. 

Gitu. Memang rata-rata 

seperti itu. Saya lihat di 

sekolahan anak saya itu, di 

sana, itu kan rata-rata 

seperti itu. Wong banyak 

kan yang main sini, itu rata-

rata seperti itu, nesunan 

kalau dibilangin dikit, 

dikasih tahu. Kan kadang 

tak kasih tahu ya, ‘kamu 

kalau main bilang orang tua 

dulu. Jangan pulang sekolah 

main’ ya anak saya, temen-

temennya, tak gituin. 

Kadang ‘ooo ooo ooo’. ‘Ya 

jangan, kasihan orang 

tuamu’ aku gitu aja. 

Pokoknya tak bilangin yang 

baik-baik, gitu. 

Ketika Ibu 

membesarkan F, 

perasaan-perasaan apa 

yang muncul dalam diri 
Ibu? 

Ooo. Di diri saya? 

Perasaan saya tuh ya... 

kadang jengkel ya, kalau 

disuruh belajar susah, 

marah, senengnya 

nyanyiiiiii, terus. Kadang 

kalau ada lagu baru, 

langsung dia tuh suruh 

beliin kaset, gitu. Ya tak 
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beliin. Kalau ada uang tak 

beliin. Soalnya biar dia 

seneng, ada hiburan, gitu. 

Tapi kalau suruh belajar, dia 

itu kadang-kadang sok 

marah. Terus lagi, ‘kamu 

pengen pinter yo kalau 

kamu gak belajar, kapan 

pinternya?’ aku gitu toh. 

Terus dia mau. ‘biarpun 

kamu sebentar, itu 

bukalah bukumu’ tak 

gituin. Sholat, namanya 

sholat tuh kalau gak tak 

suruh, ya gak berangkat 

sholat. Jadi masih... apa ya... 

harus disuruh. Gitu. Ndak... 

ndak... di sini tuh ndak 

(tangan memegang dada) 

‘ah, aku harus sholat’ itu 

gak. Tapi kalau di sekolah, 

itu, dia mesti sholat. Sholat 

bareng-bareng sama guru 

kan. Nanti kalau pas di 

rumah, gitu, pas dia 

misalnya gak tak suruh, ya 

nanti maghrib sholat sendiri. 

Nanti kadang isya lupa. ‘Eh, 

kamu kok tidur, sholat dulu’ 

gitu, terus nanti dia 

berangkat sholat. Kadang 

harus diilingke, istilahnya 

kalau orang jawa tuh harus 

diilingke. Maksudnya gini 

lho, Mbak, tak suruh sholat 

itu biar dia nantinya, ke 

depannya tuh tahu... sholat... 

bahwa sholat tuh emang 

penting. Kan gitu. Soalnya 

kan agamanya kan Islam. 

‘Kamu harus sholat’ tak 

gituin. Ya itu. Kendalanya 

tuh ada susah, ada 

senengnya. Gitu. Ya seperti 

itu. Susahnya ya itu, kadang 

kalau disuruh kadang sok 
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marah. Senengnya, kalau 

disuruh manut tuh belajar, 

kadang dia tuh lama belajar. 

Terus nanti ‘Bu, ini, kok 

aku gak tahu, gimana’ gitu, 

kadang sok tanya gitu. 

Pokoknya kalau manut tuh 

seneng lah. Mbanggil-nya 

tuh yang gak suka (tertawa) 

Kesulitan-kesulitan apa 

yang dihadapi F, yang 

membedakannya 

dengan anak lain, Bu? 

Kesulitannya... kesulitannya 

itu apa ya... kayaknya gak 

ada ya. Waktu di sini kan 

dia bertemannya kan sama 

anak-anak umum semua... 

lah itu kan depan masih 

saudara, lah dia bermainnya 

di situ sama temen-temen. 

Malah, anak-anaknya itu... 

ya ada yang ngejek dia, ada 

yang... itu malah saudara 

yang depan itu malah gak, 

malah dia baik, ‘F, sini, F, 

nganu, gini...’ pokoknya, 

kalau berteman tuh 

kayaknya gak ada masalah 

sih. Kalau F itu emang 

orangnya ramah. Dia itu 

pandai bergaul. Istilahnya 

gini, orang tua pun dia itu 

mesti nglorohi, ‘monggo, 

Pak...’ gitu. Sama ibu, sama 

bapak, itu orang tua gitu ya, 

mesti dia nglorohi. Terus, 

teman tuh yang... yang 

kayaknya yang misalnya, 

yang misalnya ya, orang itu 

kok gak suka, dia. 

Maksudnya F-nya yang gak 

suka sama dia, itu gak 

dideketin sama dia. Dia 

menjauh, gitu. Tapi kalau 
dia baik, dideketin terus 

sama dia. Kalau berteman 

sih kayaknya gak ada 

masalah sih. Dia membaur. 
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Istilahnya tuh, cepet punya 

temen 

Hubungannya F sama 

kakaknya gimana, Bu? 

Kalau hubungan F sama 

kakaknya... itu ya, biasa sih. 

Kalau anak umum pun, 

kadang-kadang cekcok, 

kadang bertengkar... 

misalnya gini, kakak sama 

adik kadang bertengkar... 

terus apa itu namanya... 

kalau F sama kakaknya, itu 

ya kadang bertengkar, nanti 

kadang baik, ya seperti anak 

umum lain lah. Gak 

ubahnya lah, seperti itu. 

Nanti kakaknya nyubit, F-

nya ngomel. Biasa gitu 

(tertawa) biasa kayak anak 

umum lah, biasa 

  

Waktu pertama kali 

kakaknya tahu kondisi 

F, tanggapan kakaknya 

gimana, Bu? 

Kalau tanggapan kakaknya 

tuh... kakaknya tuh kadang 

jahil sih ya. kadang-

kadang... sebenernya 

kakaknya tuh sayang sama 

F, tapi F-nya tuh kadang 

sok... kalau dikasih tahu, 

marah, itu.. jadi kakaknya 

kadang sok ‘oooo’, kadang, 

maaf ya, kadang sok nyebut 

‘ooo cah edan’ gitu. Nanti 

saya marahi. ‘sssttt, gak 

boleh ngatain adik seperti 

itu’ Tak gituin. Sekarang ya 

ndak pernah. ‘Pokoknya, 

gak boleh ngatain adik 

kayak gitu. Kayak gitu 

kan adikmu’ Tak gituin. 

‘Gak boleh’ ‘Lah wong tak 

kandani wani mbek Ibu kok’ 

adiknya kalau berani sama 

bapak sama ibunya, 

dimarahi sama kakaknya. 

Maksudnya kakaknya baik, 

F-nya kadang (tertawa) ya 

seperti itulah. Istilahnya ya 

kayak anak umum biasa lah. 
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Kadang kakaknya ngasih 

tahu, adiknya gak mau, kan 

itu lumrah kayak anak 

umum kan. Anak umum kan 

seperti itu 

F di rumah paling deket 

sama siapa, Bu? 

F itu deketnya sama 

bapaknya. Tapi kalau sama 

saya pun, saya berusaha 

mendekati dia. Kalau 

umpamanya dia nakal gitu 

ya, sering tak panggil, tak 

kasih tahu, ‘gini, gini, gini, 

gini’ nanti kadang masih 

gimana, terus nanti, ‘Kamu 

nanti tak bilangke bapak 

lho’ (nada suara tinggi) dia 

agak takut. Sebenarnya 

kalau sama saya pun, dia 

bisa deket ya, tapi yang 

lebih deket tuh sama 

Bapaknya. Sama saya ya 

bukannya, terus... apa... 

berani sama saya, ya 

enggak. Kalau dia pas... apa 

tuh... manut, saya seneng. 

Tapi kalau pas dia marah, 

tak kasih, ‘sini, tak bilangin, 

gini, gini, gini’ dia nurut. 

Maksudnya ya deket. Deket 

tapi masih deket banget 

sama bapaknya. Kalau 

bapaknya pergi misalnya 

luar kota gitu ya, agak lama 

gitu, dia pernah sakit juga 

dulu. Pernah sakit. Jadi... 

jadi... apa itu... hm... gak 

bisa jauh sama bapaknya. 

Sampai tak kasih kemul 

sarung (tertawa) dulu... 

waktu dulu...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terus kalau reaksi 

keluarga besar Ibu, 

keluarga besar Bapak 

terhadap kondisi F 

gimana, Bu? 

Maksudnya keluarga besar... 

reaksi keluarga gitu ya.. ya 

kalau keluarga saya... ya... 

itu ya... ada yang baik, ada 

yang ndak. Ada yang 

melecehkan. Istilahnya itu... 
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ya seperti itu lah. Hm... 

apa... anak sekolah di SLB 

itu kan... merupakan hinaan. 

Iya kan? Bahkan orang-

orang pun, orang kampung 

pun ada yang menghina, iya 

kan? Apalagi kalau saudara-

saudara. Banyak yang gak 

suka, gitu ya, sama F, 

kadang ada yang ngatakan 

orang edan, ada yang 

ngatakan orang gila (nada 

suara rendah). Tapi saya 

gak... gak... apa... hm... 

istilahnya, sudah... sini tuh 

sudah kuat (tangan 

memegang dada). Istilahnya 

saya sudah... mau dikatakan 

apa lah anak saya, monggo. 

Kamu gak punya anak 

seperti... seperti dia. Aku 

gitu aja. Jadi, aku gak 

marah. Silahkan kamu 

ngatain. Toh... apa itu... 

kalau kamu punya anak 

seperti dia, tentu kamu gak 

gitu (nada suara tegas dan 

agak tinggi). Iya kan. 

Soalnya kamu gak punya 

anak seperti dia, kan gitu 

aja. Pernah tetanggaku tuh 

ada, punya anak seperti F 

kan, tapi gak disekolahin, 

cuma lulus SD aja, itu bapak 

ibunya baik sama F. 

Soalnya apa? Dia punya 

anak seperti itu. Lah itu lah. 

Anaknya gak pengen dihina 

orang, makanya orangnya 

gak pernah nganu F. Baik, 

gitu. Kan, anak-anak SLB 

itu kan bukannya anak 

orang gila, masak orang 

gila, kan endak. Dia itu 

cuma lambat, dalam arti 

kalau di umum kan dia gak 
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bisa kan. Dia perlu... apa itu 

namanya... sekolah... ya 

memang karakter anak SLB 

kan seperti itu. Lah saya 

maklum. Soalnya saya 

sendiri sudah menjajaki, 

sudah tahu, apalagi di 

YPAC itu, anak-anak yang 

cacat-cacat... saya 

bersyukur, untung saja anak 

saya gak seperti itu. Aku 

gitu aja. Jadi di sini tuh bisa 

sabar, menerima (tangan 

menunjuk dada). Tapi 

kadang ada yang 

ngatakan gini, hati saya 

sakit ya, ya udah, tak 

kembalikan lagi sama 

yang di atas sana, gitu. 

Bisa tenang, gitu lho. 
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Subjek 1 sedih 
saat anaknya 

dihina orang 

 

Subjek 1 
berpasrah diri 

pada Allah 

Berarti kalau Ibu 

sedang merasa seperti 

itu, apa yang Ibu 

lakukan? 

Ya saya berdoa aja. 

Berdoa untuk kebaikan 

keluarga saya. Untuk anak 

saya, untuk suami saya, 

untuk saya, ya untuk 

saudara-saudara saya, yang 

terbaik. Pokoknya doa-doa 

yang baik, gitu 

EFC Subjek 1 berdoa 
pada Allah 

Selain berdoa, apa lagi 

yang Ibu lakukan, Bu? 

Ya... saya melihat F ya. F 

tuh sering tak kasih tahu, 

dengan jalan seperti itu 

kan dia nanti bisa baik. 

Gitu kan. Ya.... ya intinya 

seperti itulah. Dikasih 

tahu, biar dia itu positif, 

dalam arti pelajaran, gitu. 

Biar nantinya, ke depannya 

itu, dia bisa baik, gitu aja. 

PFC 

 

 

 

 

Subjek 1 

memberi 

saran pada F 

agar F lebih 

baik lagi 

dalam hal 

akademis 

Setelah punya anak F, 

Ibu ada trauma gak 

buat punya anak lagi, 
Bu? 

Kalau trauma, enggak ya. 

Cuma kalau punya anak lagi 

tuh kayaknya gak ya. 
Soalnya usia saya sudah 50 

tahun. Saya kelahiran 65. 

Usia saya 49. Ya nanti, Mei 

nanti ini udah 50 tahun. Jadi 

kan ndak mungkin punya 
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anak kan. Lagi, saya kan... 

apa itu... kalau usia saya 

masih mungkin... mungkin 

masih 39... atau mungkin... 

ndak 40 ya, ndak 40. Empat 

puluh ke atas kan tuh rawan 

ya, saya gak berani. Hm... 

kalau trauma tuh enggak, 

masalahnya itu semua kan 

dari yang di atas sana. Cuma 

memang kalau saya... apa 

itu... untuk punya anak lagi, 

itu... apa... kalau bisa jangan 

lah. Soalnya usia saya sudah 

tua (tertawa). Biar saya 

momong anak-anak dua itu. 

Mudah-mudahan diberikan 

kebaikan. Gitu aja. 

Setelah F lahir, sama 

setelah ada F, 

perbedaan apa yang 

paling mencolok dalam 

hidup Ibu? 

Kayaknya gak ada ya... gak 

ada... kalau masalah... hm, 

ya paling ekonomi ya. 

Ekonomi aja. Ekonomi aja... 

soalnya waktu aku lahiran... 

apa... aku hamil F itu, 

Bapaknya kan gak kerja, 

jadi kendalanya ekonomi aja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu Bapak pertama 

kali tahu kondisi F, 

tanggapan Bapak 

gimana, Bu? 

Ya biasa aja... ya dia sedih 

juga sih. Seperti saya. 
Soalnya keluarga saya, 

keluarga dia, kan ndak ada 

yang seperti itu. Cuman.... 

apa... Cuma kayak F itu... 

mungkin... mungkin kurang 

gizi waktu itu ya. Mungkin 

ya. Soalnya waktu aku 

melahirkan F kan, bapaknya 

gak kerja. Jadi aku 

kepengen apa-apa gak bisa 

beli kan... waktu itu... ya 

masalah ekonomi itu. Hm, 

jadi kalau tanggapan 

bapaknya itu... ya... gak 

ada... ya sedih, sedih sih. 

Cuma, ya sudahlah, 

memang harus seperti ini, 

mau gimana. Ya paling gitu 

ES Subjek 1 

merasakan 

kesedihan 

seperti yang 

dirasakan 

oleh 

suaminya 
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aja kan. Soalnya semua ini 

kan bukan salah kita. Ya... 

apa... mungkin ini... ya itu 

tadi ujian... ujian dari Allah 

untuk kesabaran saya sama 

suami. Gitu aja. 

Gimana respons orang 

tuanya Ibu waktu tahu 

kondisi F, Bu? 

Orang tua saya? Orang tua 

saya sih... waktu itu (nada 

suara rendah) ya... gimana 

ya... soalnya sekarang, maaf 

ya, sudah meninggal. Waktu 

itu ya memang ada suka, 

ada endak. Istilahnya ya 

seperti itu lah. Ada suka, 

ada endak. Ada seneng, ada 

endak, gitu lah. Ya soalnya, 

ya itu tadi, sekolah F 

sekolah di SLB itu, kan ya 

ndak ini ya... ya itulah... 

seperti itu... ada suka, ada 

endak 

  

Kalau tanggapan 

mertua Ibu gimana, 

Bu? 

Mertua? Oh mertua saya 

sayang. Sayang. Tapi cuma 

ibu aja. Bapaknya sudah 

meninggal. Jadi mbah 

kakungnya sudah 

meninggal. Kalau ibunya, 

ya yang mertua saya sana, 

itu baik sama F, sayang 

sama F 

  

 

 

 

 

Waktu Ibu sadar kalau 

orang tua Ibu ada 

perasaan sedih juga 

terhadap kondisi F, apa 

yang Ibu rasakan? 

Hm... ya... kita minta doa 

aja. Minta doa, biar F 

nanti ke depannya bisa 

baik. Gitu ya. Bisa jadi 

orang. Gitu. Ya setidak-

tidaknya dia bisa bekerja 

lah besoknya, untuk ke 

depannya dia. Namanya 

orang tua kan... apa... untuk 

mendampingi selanjutnya 

kan... apa tuh... ya, yang 
diminta tuh saya sama 

suami tuh bisa 

mendampingi dia sampai 

kebahagiaan dia, sampai 

anak cucu, kan gitu. Kita 

EFC 
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hanya berdoa seperti itu. 

Mudah-mudahan saya 

bisa melihat kebahagiaan 

anak-anak saya. Bisa... 

untuk F, untuk kakaknya, 

yang terbaik ajalah 

pokoknya 

untuk anak-

anaknya 

Setelah lulus ini F mau 

ke mana, Bu? 

Kalau F itu nanti setelah 

lulus, dia itu kepengen... 

ini... kursus bengkel. Tapi 

kan saya kan gak tahu di 

mana kan. Jauh kan. Kalau 

di BLK kan jauh. Saya 

sendiri kan ndak mungkin 

kalau ngantar ke sana. Gitu. 

Lah makanya ini saya 

lagek... masih bingung... 

masih bingung (tertawa) ya 

ndak tahu nanti. Dia kan 

masih kelas satu ini. Kelas 

satu SMA. Nanti kalau hari 

Senin sama Rabu itu kan 

kejar paket. Lah dia kan 

golongan C. Kalau yang C 

itu kan nanti kan... kalau 

ke... itu... apa... bisa kejar 

paket itu kan nanti... apa 

itu... mungkin ke depannya 

nanti akan ada jalan lah 

  

Ibu sering cerita-cerita 

ke suami, berbagi 

beban ke suami gitu, 

gak? 

Iya, heeh, heeh.    

Selain ke suami, ke 

siapa lagi Bu kalau 

berbagi beban, cerita-

cerita gitu? 

Hm... ya... gak ya. paling 

suami aja. Omong-

omongnya sama suami.  

Kalau kita ngomong sama 

orang, nanti takutnya tuh 

malah adanya 

penghinaan. Ya kan. Saya 

ndak mau. Ya cukup sama 
suami aja. Apapun yang 

terbaik untuk anak-anak 

saya, gitu. Kalau sama 

suami, nanti kan suami 

gimana-gimana. Ya 
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Subjek hanya 
berbagi dg 

suaminya 

 

Subjek 1 cemas 
bila dihina orang 

jika ia berbagi 

beban dengan 

orang lain  
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suaminya... saya gak pernah 

ngomong sama orang lain. 

Istilahnya, apa saudara, apa 

temen, gak. Cukup sama 

suami aja. 

Pikiran apa yang paling 

mengganggu Ibu 

tentang F, Bu? 

Pikiran saya? Yang 

mengganggu saya ya paling 

kalau dia itu gak bisa 

dikasih tahu. Istilahnya gini, 

umpamanya ya, contohnya, 

‘F, jangan main sepeda, ini 

kan musim hujan, mendung’ 

malah kayak disuruh. Ambil 

sepeda, naik sepeda. Lah 

itu, itulah, kadang jengkel. 

Terus tak bel, ‘kamu pulang. 

Kamu di mana?’ ‘iyo, iyo, 

iyo, iyo’ gak pulang-pulang. 

Ya kalau pulang dia marah-

marah. Langsung, duer duer, 

geluduk kan. Hujan. Lah itu. 

Paling jengkel, kalau 

disuruh, ‘jangan main 

sepeda’ malah dia main. 

Wes... kadang saya 

marah-marah, ngomel. 

(tertawa) 
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Subjek 1 marah 

karena F tidak 

melakukan 

sarannya 

Kalau kayak gitu, apa 

yang Ibu lakukan, Bu? 

Ya... terus saya kasih tahu 

toh. Sudah dikembalikan 

sepedanya, tak suruh 

duduk. Lah terus saya 

kasih tahu. ‘Kamu tahu toh 

ini hujan, geluduk e kayak 

gitu, nanti kalau ada petir 

nyamber-nyamber, atau 

mungkin ada...’ dia kan 

takut teravo itu... teravo 

yang di atas. Lah dia kan 

takut. ‘Nanti kalau teravo 

itu meledak, terus kepiye?’ 

‘yo, yo’ gitu. Pokoknya ya 

setiap dia itu salah, tak kasih 

tahu, ya dia itu diem. Ya 

terus nanti, dia masuk, 

ngambil HP, nyanyi-nyanyi  

PFC Subjek 1 

memberi 

nasihat pada 

F 
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Tapi gitu setelah 

dikasih tahu, besoknya 

diulang lagi gak, Bu? 

Kadang, heeh, kadang. 

Kadang seperti itu, tapi 

kadang enggak. Kadang 

kalau sudah ‘kamu 

dibilangi, gini, gini, gini, 

gini’ udah, dia gak lanjut 

lagi.  

  

Masalah apa lagi Bu 

selain itu? 

Masalah ekonomi itu, kan 

kalau kerja kan bisa untuk 

bayar-bayar apa, sekolah... 

tapi kalau gak kerja kan, 

kita pasif kan. Otomatis kan 

aku bingung cari sana, cari 

sini. Ibaratnya kan gitu. Ya 

bapaknya kerja tukang batu 

itu kalau hujan terus kan 

gak bisa kerja (tertawa). 

Kadang saya sendiri juga, 

aku mau kerja apa, kok 

sudah tua. Kan gitu. Jadi 

gak bisa. Ada yang nawari 

aku suruh... hm... apa itu 

namanya... kerja ya itu, 

nyuci baju. Terus aku gak 

mau. Aku gak mau. 

Mending aku ngopeni F aja, 

gitu. Lah soalnya kan di 

rumah kan aku sudah nyuci, 

sudah capek kan. Di rumah 

orang nyuci, aku kan males. 

Gak mau. Ada yang nawari, 

tapi saya gak mau. Ah, ndak 

ah, aku mending ngurusi F 

aja. F kan juga butuh 

perhatian kan 

  

Perasaan-perasaan apa 

lagi yang sampai 

sekarang ada dalam diri 

Ibu berkaitan dengan 

F? 

Perasaan... tadi kan sudah 

tak sampaikan kan, kalau 

perasaan sedih ada. 
Perasaan seneng juga ada. 

Ya itu tadi. Kayaknya ya, 

masalah itu tadinya ya 

membuat beban. Sampai 

saya sakit waktu itu. Saya 

sampai sakit, pikiran, 

mbatek kan. Sakit... 

akhirnya apa... bapaknya 
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yang nyuci baju, bapaknya 

yang masak, bapaknya yang 

ngurus masak, anak-anak itu 

toh, ngurusi anak-anak. 

Semua... apa itu... hm... 

setiap hari-harinya, harus 

bapaknya. Kerja, nanti 

ngurusi lagi sore, nyuci. Lah 

itu kalau pagi... kalau pagi 

ngurusi makan anaknya. Ya 

pokoknya, semua urusan 

saya tuh kan akhirnya 

bapaknya kan yang... terus 

saya tuh sampai 

diperiksakan dokter, dokter 

ngomong ‘Ibu ini banyak 

pikiran, jangan banyak 

pikiran, Bu’ saya sampai 

gak bisa bangun waktu itu. 

Kan saya punya sakit 

lambung ya, gak boleh 

dibuat mbatek. Mungkin... 

mungkin masalahnya tuh... 

ya... apa... (nada suara 

rendah) orang-orang yang 

menghina anak saya, terus 

nanti anak saya begini, 

ada masalah, gitu lho. Jadi 

kan tetep tak pikir. 

Gimana ini saya, harus 

gimana, harus gimana. 

Gitu kan. Sampai 

akhirnya aku belajar 

sendiri untuk... apa... 

sabar. Gitu toh. Kan... 

apa... hm... kalau gitu kan, 

yang ngobati diri kita 

sendiri. Aku banyak 

istifar, aku berdoa sama 

Allah, terus aku dikasih 

tahu sama suamiku, ya 

tetanggaku ada yang baik 

kasih tahu aku ‘ya sudah, 

memang seperti itu. Kamu 

gak usah marah. Gak usah 

gini, gini’. Kakakku... 
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Subjek 1 sedih 

karena banyak 

orang yang 

menghina 

anaknya 
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kakakku yang di sana 

tuh... yang... aku dikasih 

tahu ‘pokoknya ya 

memang anakmu harus 

begini, gak usah dipikir, 

gini, gini, gini’. Pokoknya 

macem-macem lah, 

banyak yang ngomong, 

ngomentari gitu lah. 
Akhirnya aku sadar. Oh ya... 

aku sadar, itu waktu aku... 

inget yang di YPAC. Oh 

iya, ya, ternyata anakku 

isik mending daripada 

mereka kan. Dari situ aku 

terus belajar untuk... 

untuk sampai sekarang 

tuh ndak pernah ada... di 

hati saya tuh... apa tuh... 

hm... wah, sedih yang 

mendalam. Enggak. 

Bahkan saya cuma gini, 

hm... anak saya, F, ‘F, 

kalau kamu pengen pinter, 

pengen berhasil, belajar 

yang baik, gini, gini, gini’ 

tak kasih tahu. Saran itu 

lho. Setiap hari.... bahkan 

saya gak capek-capek 

ngomong terus. Tapi gak 

begitu ‘oooo, ooo, ooo’ 

(nada suara meninggi) 

ndak, nanti malah dia bosan. 

Sampai... sampai dia nek 

sekarang pun, dia tuh ya... 

gak seperti dulu lah, ada 

nurutnya, gitu. Ada 

nurutnya sama saya. Saya 

seneng, senengnya tuh, 

rajin, Mbak. Dia tuh rajin. 

Seneng saya tuh kalau pas 

bapaknya kalau misalnya 

pas kerja gitu, luar kota gitu, 

dia membantu saya. 

Membantu saya... cuci 

piring... bersih, Mbak, cuci 
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piringnya. Terus nanti 

ngambilin air, gitu. Kaki 

saya ini kan, kan jatuh 

kemarin dari bus itu. Masih 

sakit kaki saya. Terus nanti 

kalau sudah gitu, ‘ya kamu 

mandi sekalian’ tak gituin. 

Itu yang menjadikan 

kebanggaan saya 

sebetulnya. Biarpun itu 

sepele, tapi seneng. Oh, 

anak saya ternyata bisa 

membantu saya, sedikit-

sedikit. Biarpun, ya anak-

anak seusia dia tuh dablek e 

tuh ada. Wong gak usah 

anak SLB, anak umum aja 

dablek banyak. Lah itu. Dari 

situ terus saya percaya diri 

lah. Pokoknya apapun yang 

mereka katakan untuk anak 

saya, saya masukkan sini, 

tak keluarkan sini. 

(menunjuk telinga kanan 

dan telinga kiri). Ndak 

pernah tak pikir, Mbak. 

Apapun itu. Kadang orang 

tuh bisa ngomong karena 

dia gak merasakan. Kan ada, 

ya itu tadi, soalnya dia gak 

punya anak kayak anak 

saya. Kan gitu. Kalau 

seandainya dia punya anak 

seperti anak saya, tentu dia 

ndak seperti itu. Betul kan? 

Saya... saya makanya 

sampai sekarang... saya 

ndak... ndak ini... apapun 

kata mereka, ini prinsip saya 

sendiri. Apapun kata 

mereka, biar mereka 

ngatakan anak saya edan, 

anak saya gila, anak saya 

kentir, ya saya ndak peduli. 

Tetep... saya tetep maju ke 

depan untuk anak saya. 
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Keluhan-keluhan di diri 

saya sendiri, ya tadi seperti 

itu tadi, ada sedih, ada 

seneng ya. Saya bahkan... 

menghimbau sama ibu-ibu 

yang punya anak-anak di 

SLB, itu jangan sampai... 

apa tuh... prinsipnya... ‘ah 

aku kok gini, aku kok gini.’ 

Ndak. Tetep berjuang untuk 

anak-anaknya. Jangan 

menyerah. Toh banyak sih 

anak-anak SLB yang 

berhasil. Iya kan? Sudah 

jadi. Makanya kita ini yang 

terpilih oleh Allah, yang di 

atas sana, itu memilih kita. 

Justru kita yang terpilih 

tuh... istilahnya harus 

berjuang untuk anak-anak 

kita. Gitu. Wong itu kan 

motivasi kita kan. Dulu kan 

sering, setahun sekali itu 

diadakan jalan santai di RRI 

(nada bicara tinggi) Semua, 

seluruh Indonesia, SLB, 

hm... terus... apa itu, di sana 

itu, hm... pada dateng semua 

ya, anak-anak SLB. Kan 

rame kan. Ada bos-bos itu 

di sana. Ada bos Carrefour, 

ada bos... pokoknya 

perusahaan-perusahaan gitu. 

Ada yang nari, ada yang 

nyanyi, seneng saya 

melihatnya. Apa tuh... eh... 

ternyata anak-anak SLB itu 

tidak seperti yang mereka 

omongkan. Anak-anak SLB 

itu ternyata banyak yang 

berhasil, yang jadi orang. 

Kan gitu. Makanya saya... 

ya seperti ini. Saya gak mau 

menyerah lah, istilahnya... 

bukannya sombong ya, ya 

endak, wong saya juga 
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orang ndak punya. Saya 

cuma kepengen anak-anak 

saya berhasil. Gitu aja. 

Ndak... ndak apa... rendah 

diri, dia punya motivasi 

yang baik, dia punya... apa 

namanya... hm... tanggung 

jawab. Punya... ya 

segalanya lah, yang 

mungkin anak-anak umum 

yang gak punya ya. Kayak 

pelajaran bina diri kan di 

umum ya gak ada, yang ada 

kan SLB aja. Itu... kan 

pelajaran itu... kan bisa 

nanti menerapkan anak-anak 

SLB itu biar jadi baik. Kan 

gitu. 

Bina diri tuh gimana, 

ya, Bu? 

Bina diri itu... misalnya 

memasak... makanya anak 

saya kan dari pertama kali 

waktu dia itu sekolah ya, di 

sana, di SLB sana... itu anak 

saya di rumah sudah tak 

kasih tahu cara nyuci baju, 

cara nyuci pakaian. Apa 

itu... cara nyuci piring. Iya 

kan. Sampai sekarang dia 

bisa. Bersih malahan. 

Bersih. Terus masak itu biar 

nyeplok telur itu, kalau gak 

bisa caranya kan gak bisa. 

Anak saya bisa. Bikin 

bakmi, tak suruh bikin 

sendiri, biar dia tuh... 

makanya di sana ada. Terus 

benah-benah tempat tidur, 

itu di sana juga diajari. Cara 

nyetrika baju, itu di sana 

juga diajari. Namanya bina 

diri, itu. Saya seneng ada 
pelajaran kayak gitu kan. 

Jadi anak-anak kita kan 

ndak... apa itu... hm... wah, 

males, keset, ndak. Kalau di 

rumah, ‘eh, kamu bangun 
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tidur dirapikan, tempat tidur 

e rapikan’ gitu. Ya ndak 

yang besar, ndak yang kecil, 

pokoknya yang tidur... 

misalnya kakaknya kok 

bangun, adiknya sudah 

bangun ya. Kakaknya 

belum. Kakaknya keri. ‘ayo, 

tempat tidur dibenahi’. 

Kalau F yang terakhir, ya 

‘benahi. Kakakmu udah 

berangkat, kamu belum 

bangun’. Aku gitu aja. Jadi 

saya sama-sama. Gak pilih 

kasih, gak. Anak dua sama. 

Biarpun anak SLB sama 

anak umum, aku selalu 

sama. Kasih sayang juga 

sama. Gak ada perbedaan, 

gak. ‘Oh, kamu anak SLB, 

gini’ gak. Endak. Tetep... 

apa... hm... adil. Sampai 

makanan pun, itu satu aja 

tak potong jadi dua. Gitu. 

Ndak ada, anak umum yang 

dikasih banyak, anak SLB 

dikit, gak. Tapi kebanyakan 

seperti itu lho, Mbak. Saya 

sering lihat. Anak-anak 

yang main ke sini, ke 

rumahnya F itu sering 

ngomong ‘aku rak 

dimasakke’ gitu. ‘Aku rak 

dimasakke sama... sama 

ibuku’ ya... apa itu... 

anaknya ya ngomong, gak 

diperhatike ibunya. 

Katanya... katanya... pada 

ngomong sama saya. Terus 

F tak giniin, ‘tuh, lihat tuh, 

kamu yang diperhatiin ibu 

sama bapak kayak gitu. 

Temenmu kasihan, sampai 

makan aja gak ada makanan 

di rumah. Gak dimasakin. 

Coba kamu kayak dia, 
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kayak apa...’ dia diem aja. 

Terus tak suruh makan 

bareng-bareng di sini sama 

F tuh toh. Sampai sekarang 

itu lho, anaknya sudah lulus, 

masih baik sama saya. 

Kadang kalau... apa tuh... 

dia kerja, gitu ya. Lamaaaa 

gak ke sini, terus ke sini. 

‘Bu, aku kangen kok mbek 

kowe kok, Bu’ gitu 

(tertawa) main sini. Kan 

jadi baik, gitu. ‘Bu, aku 

kangen kok, aku kangen 

mbek ibumu kok, F’ ‘yok, 

main ke rumahku, kamu 

ditanyain Ibu’. Saya tuh 

ndak pernah... me... apa... 

membedakan antara anak 

SLB sama gak. Cuma ya 

itulah, hm... apa namanya... 

sedikit ada perbedaan. 

Maksudnya perbedaan... 

istilahnya cara berpikirnya, 

gak kayak anak umum kan. 

Kalau F sebetulnya ya gak 

apa-apa, dia cuma lambat 

aja kok. Lambat. Dalam 

pelajaran gitu. Hm, apa... 

kalau berteman, berteman 

sama teman tuh baik banget 

dia. Di situ banyak 

temennya. Pandai bergaul. 

Bahkan punya perasaan gak 

tega kalau sama cewek, gitu. 

Sama cewek tuh kadang ‘F, 

gini, gini, gini’ ‘yo wes’ 

gitu. Kadang sok dimusuhi 

temennya, ‘kamu ojo ngene, 

ojo ngene, ojo ngene’ terus 

nanti bilang sama saya, ‘Bu, 

aku ngene kok, Bu. Aku 

mau ngene, koncoku ngene’ 

‘ya kalau memang itu... 

apa... yang... apa... itu baik 

ya ditolong. Kalau jelek ya 
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jangan’. Tak gituin. ‘kalau 

temenmu yang jahat jangan 

dideketin’ aku paling gitu 

aja. ‘Kalau yang baik kamu 

deketin gak papa. Yang 

jelek jangan kamu deketin, 

apalagi temenmu yang suka 

nonton film porno itu, 

jangan kamu deketin’. Tak 

gituin. ‘gak kok, Bu’. 

Kadang HP-nya kan tak cek, 

gambarnya mobil semua, 

soalnya dia seneng... 

seneng... sama mobil 

seneng... bengkel... mau 

kerja bengkel (tertawa). 

Itulah, Mbak, sedikit yang 

bisa saya omongin (tertawa) 

Aku makasih banyak 

lho ya, Bu 

Iya, sama-sama   

Ibu mau meluangkan 

waktu buat saya 

Ndak papa, saya juga 

nganggur kok di rumah. 

Kalau Mbak e mau ketemu 

bapaknya ya malam, paling 

abis magrib apa abis isya, 

itu di rumah 

  

Makasih banyak ya, 

Bu, ya 

Iya, heeh, sama-sama.   
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Wawancara Kedua Subjek 1 

Tanya  Jawab  Koding  Analisis  

Bu, ini mau tanya-

tanya lanjut yang 

kemarin ya, Bu 

Heem, heem   

Waktu itu kan Ibu 

milih SD G ya Bu 

buat F 

Iya, dulu   

Itu alasannya apa, 

Bu? Kenapa milih SD 

G itu, Bu? 

Alasannya gini, anak saya 

dulu kan tak daftarke ke 

sekolahan anakku yang besar, 

di SD sini. Itu... Kok dia itu di 

sana gak diterima. Gitu. Gak 

diterima alasannya gini, anak 

saya gak bisa anteng. 

Maksudnya, gini, waktu di 

sana itu dia itu sudah 

memperlihatkan gak 

antengnya, hipernya, gitu lho. 

Jalan terus, jalan terus. Terus 

sampai akhirnya, aku... ‘Bu, 

ini gak bisa, ini gak bisa’. Lah 

di G sana, SD G sana, itu 

kekurangan murid. Terus, 

anakku tak sekolahkan di 

mana ini, kan saya bingung 

juga waktu itu. Belum 

berpikiran ke SLB ya. Terus 

tak masukin ke G, ya itu tadi 

kemarin waktu tak tanya itu... 

ditanya sama gurunya 

maksudnya, jawabannya 

bahasa Inggris semua, gitu. 

Lho, anak ini kok jawabannya 

bahasa Inggris semua, terus 

ditanya bisa, suruh nyanyi 

bisa, suruh baca itu... apa 

namanya... hm... pancasila 

apa apa ya. Satu, Ketuhanan 

Yang Maha Esa, gitu toh, dia 

bisa. Terus sampek... ya udah 

diterima di sana. Alasannya 

ya karena di sana kekurangan 

murid, gitu, waktu di G. 
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Tadinya sudah tak sekolahkan 

di tempat kakaknya, 

maksudnya kan saya kan 

gurunya sudah kenal semua, 

daripada aku cari-cari 

sekolahan yang lain gitu toh, 

tak sekolahkan di sana, di 

tempat kakaknya. Ternyata 

gak bisa diterima. 

Masalahnya anak saya sudah 

memperlihatkan gejala 

hipernya itu, gak bisa anteng, 

malah buka lemari, pokoknya 

gak bisa anteng lah. Gurunya 

‘Bu, ini gak bisa, maaf ya Bu’ 

gitu. 

Ketika itu Ibu daftar, 

F udah sempat 

sekolah di sana apa 

belum, Bu? 

Di tempat kakaknya? Belum, 

belum. Hm... apa... saya 

daftarkan, langsung ndak bisa, 

langsung ditolak. Langsung 

tak masukkan... paginya, 

langsung tak masukkan ke G. 

Saya kan dapat informasi, ya 

dari teman-teman itu, 

‘masukke G wae. G ki... apa... 

kekurangan murid’ gitu. Tak 

masukkan sana. Lah kemarin 

kan saya udah sampaikan, di 

G itu diterima, terus dia itu di 

sana malah dibantai temen-

temennya. Kemarin udah tak 

kasih tahu. Aduh, gimana ini, 

kok diinjak-injak kepalanya, 

diinjak-injak perutnya. Saya 

kan gak terima, kayak gitu. 

Anak saya kok seperti ini, 

gimana ini. Terus... apa... 

sampek... ya saya kan belum 

tahu kalau anak saya itu... 

hm... apa... harus sekolah di 

SLB. Saya kan tadinya gak 
tahu. Soalnya di TK itu 

normal-normal biasa, gak 

ada... apa itu... gejala apapun, 

enggak. Wong ditanya yo, dia 

jawab, suruh nyanyi jawab, 
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hm... apa... misalnya ditanya 

gurunya tuh, dia jawab, gitu. 

Ck, sampai, apa itu... (nada 

suara rendah dan bergetar, 

mata berkaca-kaca) saya 

sampai pusing lah ya. 

Langsung tak masukkan sana, 

diterima, satu bulan, terus tak 

cabut. Satu bulan tok. 

Di SD G itu ya, Bu? Iya, cuma satu bulan aja di 

sana, tak cabut. Kok gurunya 

itu, kepala sekolahnya bilang, 

hm... ‘Bu, ini sekolahkan SLB 

aja. Soalnya anak ini gini, 

gini, gini, gini’ gitu. ‘Jangan 

malu sekolah di sana, di sana 

itu bukan untuk orang-orang 

yang gak bener, di SLB itu 

untuk anak yang lambat’ gitu. 

Ya memang kalau memang 

anak saya harus di sana, 

kenapa saya malu? Kan gitu 

toh. Sing penting anakku 

sekolah, dapat pelajaran, 

dapat pelajaran sopan santun, 

dapat agama kan. Pokoknya, 

kalau di SLB kan pelajaran 

semua membaur, ada IPA, 

IPS, semua, kayak umum. 

Cuma ada tambahannya itu, 

bina diri. Terus nanti... bina 

diri itu, hm... apa... gimana 

caranya dia memasak, biar 

nanti bisa bantu orang tua, 

bagaimana caranya dia 

menyapu. Kalau di umum kan 

ndak ada seperti itu. 

Bagaimana caranya dia 

melipat baju, menyetrika, 

terus noto... itu apa... me... 

membenahi tempat tidur, 
gimana. Kan ada pelajaran di 

sana. Cuci piring. Ya saya 

seneng aja, soalnya anak saya 

dari situ dapat pengalaman, 

dapat... hm... apa itu... biarpun 
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dia gak sekolah di sana waktu 

TK, dia sudah bantu saya. 

Waktu TK, ya bantu 

mungkin, hm... aku kan dulu 

gak di sini, kontrak. Dia 

waktu TK udah pinter Mbak, 

dia ngambili pakaian, yang 

bersih-bersih itu. Saya 

ngelipat, dia ikut ngelipat. 

Sebelum dia sekolah di SD, 

waktu di TK itu. Saya kan 

gak ada pikiran apa-apa 

waktu itu. Sampai di SLB itu 

dia dapat pelajaran seperti itu, 

ada bina diri, ya saya seneng 

aja. Saya, biar anak saya tuh 

tahu, membantu orang tua, 

gitu. Kalau pelajaran yang 

lain ya ada juga, kayak IPA, 

IPS, bahasa Inggris, apa itu... 

ya semua lah, yang di umum 

ada semua, bahasa Jawa, ada 

semua 

Bu, waktu TK itu 

udah kelihatan belum 

kalau hiperaktif? 

Belum, sama sekali. Biasa aja. 

Membaur... Hm... saya gak 

pernah mikir gini kok, anak 

saya begini, enggak. Soalnya 

apa, pelajaran kan tak tunggu 

ya, saya lihat di... di... saya 

kan di luar gitu. Saya lihat 

dari luar. ‘Siapa yang berani 

maju nyanyi?’ dia maju. Gitu. 

Gak... gak ada gimana-

gimana, gak ada. Bahkan 

suruh maju, ‘siapa yang 

berani? Itu, Mas F sini’ ya dia 

nulis di papan tulis. Jadi saya 

gak lihat apa-apa. 

Kelihatannya waktu di SD itu. 

Di SD G tuh kelihatan banget. 

Anakku kok seperti ini (nada 
suara rendah, raut wajah 

sedih) wong IQ-nya aja 130 

kok, waktu di TK, normal 

  

Itu bagus lho, Bu Gak tahu kok bisa gitu, saya 

gak tahu juga.  
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Pernah sakit panas 

tinggi, atau piye gitu, 

Bu? 

Waktu bayi. Waktu umur dua 

bulan ya... umur berapa... dua 

tahun po... umur dua tahun 

ya. Umur dua tahun itu dia 

pernah sakit, hm... apa itu... 

radang usus sama muntaber 

waktu itu. Kan radang usus 

itu tifus ya, lah itu, sama 

muntaber. Saya sempet 

disuruh opname, waktu itu 

saya di desa sana, di Desa 

Kaliwungu, tempatnya Bapak. 

Saya kan dulu di sana sama 

mertua. Di sana saya suruh, 

disuruh opname, anak saya. 

Tapi saya menolak. Ya... 

bukannya gimana ya, gak 

kasihan sama anak, enggak. 

Saya juga, ekonomi saya. 

Waktu itu ekonomi saya... 

ya... bapaknya kerja sebagai 

tukang mbatu itu kan kadang 

kerja, kadang enggak kan, 

jadi penghasilannya tuh gak... 

gak bisa ini... sampai saya 

akhirnya, ck, (berdecak dan 

raut wajah prihatin) ‘Pak, 

saya, tolong, Pak, saya orang 

ndak punya’ sampai saya 

nangis. ‘Tolong Pak, saya 

orang ndak punya, jangan di 

opname, nanti saya bayarnya 

gimana? Keadaan suami saya 

ndak kerja, Pak, saya 

bingung. Tolong, saya diberi 

obat yang... yang manjur. 

Yang... yang pokoknya anak 

saya bisa sembuh’ saya gitu. 

‘Oh ya udah Bu, tapi mahal’ 

‘iya, ndak papa’. Terus suami 

saya kerja, waktu itu, ya udah, 

bayarnya berapa. Sampai 

suami saya gak kerja, ngurusi 

anaknya ya. Soalnya saya 

sendiri kan gak bisa, soalnya 

saya sendiri gak tahu 
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tempatnya. Maksudnya, saya 

gak asli orang situ. Hm... 

waktu di puskesmas itu kan 

tempatnya jauh... tempatnya 

jauh... jadi kalau dijangkau 

saya sama anak saya ndak 

mungkin kalau ndak ada 

bapaknya kan. Sedangkan 

keadaannya harus... saya 

harus... malah nanti pikiran 

saya gimana-gimana, iya toh? 

Sampai sana, dikasih obat, ya 

alhamdulillah obatnya saya 

minumkan itu terus adem, 

terus dia gak berak-berak, 

enggak. Alhamdulillah 

obatnya itu memang... ya itu 

juga berkat yang di atas sana. 

Saya ndak... bersyukur dan 

bersyukur untuk anak saya, 

untuk keluarga saya, setiap 

hari, setiap kali lah, saya 

selalu... apa... ya berdoa lah 

ya, untuk anak saya, untuk 

suami saya, ya untuk saya 

sendiri, bahkan untuk 

semuanya lah ya, saya selalu 

berdoa sama Allah, biar anak 

saya diberi kesembuhan (nada 

suara rendah), ck, terus... apa 

itu... suami saya diberi rejeki, 

kerjaan, gitu. Ya itu, pernah 

sakit satu kali itu. Muntaber 

sama radang usus 

Kalau di TK sampai 

usia SD itu ada 

kejadian apa, Bu? 

Misalnya, pernah 

jatuh, atau terantuk 

apa, atau panas 

tinggi? 

Kalau jatuh ndak pernah, 

Mbak 

  

Dari TK ke SD ya 

Bu? 

Jatuh tuh ndak pernah, 

cuma... sakit itu ya tadi itu, 

waktu dua tahun itu. Sakit... 

apa... panas ya pernah, cuma 

panas kan gak... gak sampe 
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step ya, biasa apa. Terus apa 

itu... ya yang lebih... lebih... 

apa... saya mikir banget itu ya 

itu umur dua tahun, dia sakit 

muntaber sama radang usus 

itu. Kan panas sama panas 

kan itu. Berak terus. Terus 

radang ususnya kan tifus. 

Saya ya udah... saya 

pokoknya tetap berdoa, minta 

sama Allah. Biar saya, 

istilahnya tuh gini... apa itu... 

apa sih... orang gak punya 

kayak saya, apa ada yang 

peduli kan? Aku kan kadang 

ngomong gitu di sini ya 

(tangan memegang dada) ya 

dulu, ya sekarang. Saya 

cuma... ya... saya cuma pasrah 

aja. Yang peduli tuh cuma 

Allah aja, aku gitu. Bahkan 

mungkin... hm... apa... 

kesedihan saya, kesedihan 

suami saya, seperti saudara 

kan gak peduli. Kayak gitu. 

Semua kan hanya saya dan 

suami. Memang waktu itu ada 

kendala sedikit Mbak. Anak 

saya... (nada suara mulai 

rendah) udah... saya pulang 

ke sini. Di sini dulu ada 

kendala memang ada, 

mungkin reaksi dari itu juga 

mungkin juga bisa. Anak saya 

umur... berapa ya... masih 

kecil kok, Mbak, masih 

gendongan sama saya. F, 

masih gendongan sama saya. 

Anak saya nangis, hm... maaf, 

ini bapak saya kan sudah 

meninggal, ibu saya sudah 

meninggal (nada suara 

bergetar) saya gak... gak 

akan... apa namanya... ya... 

semoga saya doakan kedua 

orang tua di sana, kedua 
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orang tua saya, keduanya itu 

diberi jalan yang lapang di 

sana, diampuni semua 

dosanya, aku doa begitu. 

Waktu itu, masih, bapak saya 

masih sehat, ibu saya masih 

sehat, itu memang ada gejala 

gak suka 

Sama F, Bu? Sama F, ya sama saya, sama 

bapak saya, eh, maksudnya 

suami saya, ya sama anak 

saya dua-duanya, anak saya 

kan dua, gitu. Gak seneng. 

Setiap... mungkin, kurang gizi 

juga bisa. Kenapa F sampai 

sekolah di SLB? Saya kan 

gak... gak mikir. Wong waktu 

lahir normal kok. Gak ada 

apa-apa. Mungkin, pikiran 

saya ya mungkin kurang gizi, 

bisa, gejolak gertakan juga 

bisa. Kan saya mikirnya gini, 

setiap saya itu memberikan... 

hm apa itu... gizi terbaik, 

istilahnya misalnya saya beli 

ikan ya, ini... sebetulnya ini 

masalah pribadi, gak perlu 

saya omongkan ya, tapi ya... 

apa ya... sedikit saya kasih 

tahu lah ya, kenapa sampai 

begini. Saya itu waktu dulu, 

hm... membelikan anak saya 

teri, ikan asin, ikan laut, gitu. 

Ikan laut itu kan baik untuk 

kesehatan anak saya, 

kecerdasan otak kan 

(memegang dahi). Setiap saya 

beli gizi untuk anak saya, 

saya disuruh pergi sama 

bapak saya. Bukan ibu, tapi 

bapak saya. ‘Kenapa toh, 
makanmu kok enak-enak tapi 

kok masih di sini? Kowe nek 

makanmu enak-enak, gak 

usah di sini, pergi aja sana’ 

istilahnya saya disuruh pulang 
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ke desa, atau gak, saya 

disuruh kontrak. Gitu. Sampai 

saya itu memberikan ikan 

anak saya, tak umpet-umpetke 

Mbak, tapi selalu ngerti, 

selalu tahu. Soalnya apa? Sini 

kamar saya, sini ruang makan 

bapak saya, meja makan 

(tangan memeragakan 

membentuk kotak-kotak 

sebagai ruangan di meja), 

setiap saya mau makan, itu 

bapak saya sudah ada di 

depan pintu ruangan saya. 

Anak saya mesti ‘ikan, ikan, 

iwak, mangan sama iwak’ lah 

kan tahu. Padahal saya beli 

empat biji Mbak, empat biji 

untuk anak saya. Saya waktu 

itu kan... ndak... ya istilahnya 

uang itu... soalnya kan suami 

saya kadang kerja, kadang 

gak. Ya mungkin apa 

masalahnya itu ya, 

masalahnya itu. Suami saya 

orang ndak punya, saya 

istilahnya kere lah, mungkin 

orang tua saya malu punya 

anak seperti ini, juga bisa kan. 

Terus anak saya nangis waktu 

itu, nangis... bruak! 

(memeragakan mendobrak 

sesuatu dan suara agak 

keras) didobrak pintunya 

sama bapak saya (nada suara 

kembali rendah seperti tadi) 

anak saya gini gini, 

(memeragakan kedua tangan 

di samping tubuh dengan 

mata melotot karena terlalu 

kaget) gitu F. Ya mungkin, 

maaf, sininya (menunjuk 

dahi) mungkin kena atau 

gimana, nah kita kan juga gak 

tahu, waktu itu masih kecil. 

Gak tahu. Aduh, gimana. Ck, 



201 

 
(raut wajah menyesal) sampai 

nangis bisek-bisek itu, sampai 

gini gini (kembali 

memeragakan kedua tangan 

di samping tubuh dengan 

mata melotot karena terlalu 

kaget) 

Gini gini tuh.... Mendelik mendelik gitu, 

sampek... kayak orang step, 

tapi gak step. Karena gertakan 

kaget itu, iya. Kaget... kaget... 

duer, gitu, Mbak. Sampai 

suami saya itu kan lagi 

makan, Mbak, kaget juga. 

Terus suami saya bales duer 

(memeragakan tangan 

memukul meja seolah-olah 

dengan sangat keras), gitu. 

Masalahnya orang kaget itu 

kan ndak bisa kontrol kan, 

langsung gitu. Dikiranya 

suami saya berani sama bapak 

saya. Padahal suami saya lagi 

makan, anak saya nangis. 

Anak saya nangis itu kan 

minta apa kita kan juga gak... 

gak ngerti, wong anaknya 

masih kecil ya. Anak saya 

masih kecil, waktu itu belum, 

hm... ya... nek jalan udah ya, 

udah jalan. Terus waktu itu 

bulan puasa, dia itu nangis. 

Saya cuci piring, nangis. 

‘nopo toh? Kok nangis terus!’ 

(memeragakan nada suara 

keras dan kasar sambil kedua 

mata melotot) digertak-gertak 

gitu. Sampai-sampai tuh ya, 

Mbak... saya ndak habis pikir. 

Sandal itu lho, dimasukkan ke 

mulut anak saya. Ini kakinya, 
kaki... kaki... kaki bapak saya 

(menunjuk ke arah kakinya 

sendiri yang dibentangkan 

keluar dari kolong meja 

tempat wawancara) 
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dimasukkan ke mulut anak 

saya. Diginikan 

(memeragakan mulut terbuka 

dengan lebar) 

Itu usia berapa ya, 

Bu? 

Masih kecil, belum sekolah. 

Masih kecil, belum sekolah. 

  

Kira-kira usia berapa, 

Bu? 

Yo... (nada suara kembali 

normal seperti biasa saat 

membicarakan usia) 

mungkin... sekitar... yo sekitar 

itu lah ya. Mungkin, tiga 

tahunan, mungkin ya. Tiga 

tahunan mungkin. Terus aku 

kan ‘astagfirullahaladzim’ 

aku gitu. Kok sampai 

segitunya (nada suara 

kembali rendah). Anak saya 

langsung nangis toh. Sandal... 

kaki dipake... sandalnya 

dipake di kaki, terus 

dimasukke ke mulut anak 

saya (nada suara semakin 

rendah) langsung tak kekep 

gini (memeragakan memeluk 

sesuatu dengan sangat erat) 

tak jak pergi, Mbak. Tak jak 

keluar. Sampai tetangga-

tetangga saya itu pada 

kasihan, gitu kan. Sampai 

tetangga tuh tahu (nada suara 

semakin rendah) 

‘astagfirullahaladzim, kok 

sampai koyok ngono’ gitu. Ya 

benci, benci. Gak suka, gak 

suka. Tapi kan jangan seperti 

itu. Gitu. Terus saya ke 

tempat neneknya yang sana 

(nada suara kembali normal) 

yang di Kaliwungu. Ibunya 

Bapak, mertua saya. Itu 

ibunya... kan sayang kalau 

sama F. ‘Mbah, aku tadi 

dijejak sama Mbah Kung kok 

Mbah, gitu. Dijejak sama 

Mbah Kung kok. Kaki e ono 

sandal e iku toh, dijejelke 
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neng nggon e kene ku, Mbah 

(memeragakan menunjuk 

mulutnya sendiri)’ gitu. Gitu. 

Aku dimarahi tuh sama 

mbahnya sana. ‘opo bener? 

Gini, gini, gini.’ Aku nangis. 

Aku gak bisa jawab. Aku 

nangis. Sekarang kalau 

Mbaknya gimana? Itu kan... 

gimana rasanya. Sampek... 

sampek saya mau gak nangis, 

gimana... kalau saya ngomong 

nanti saya gimana. Akhirnya 

saya gak mau... apa ini... hm... 

bohong, lah ya gak. Saya 

terus terang aja ‘ya, ya 

emang, Mbah’ ‘lah kok iso 

koyok ngono ki piye, ngene, 

ngene, ngene’ ah, yo wes 

ibunya ngomel-ngomel. ‘Gak 

tahu, Bu, waktu itu F nangis’ 

‘ah, nangis e bocah kan yo 

biasa’ terus ibunya sana ya 

rodok sakit hati ya. Ya... saya 

juga gak bisa memilih sana 

apa sini, semua orang tua 

saya. Terus aku ngomong 

sama bapaknya ‘Pak, wes 

ndewe golek kontrakan wae’ 

aku disidang dulu, disidang 

dulu di sini (menunjuk 

ruangan tempat wawancara) 

‘kowe piye? Kowe dadi wong 

lanang orak tangung jawab’ 

(memeragakan tangan 

menuding-nuding) suami saya 

digituin. Suami saya kan 

marah dikatakan gak 

tanggung jawab. ‘Lho kok 

gak tanggung jawab gimana? 

Wong tak kasih makan, tak 

kasih uang’ suami saya gitu. 

Aku diem aja. ‘Wes, saiki 

ngene wae, kowe balik o nek 

nggone Kaliwungu wae, nek 

deso mu, gitu. Nek kowe 
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kontrak nek sini paling gak 

kuat’ udah direndahkan gitu 

Mbak. ‘Nek nek kene larang 

kontrakan e. Kowe balik wae 

nek Kaliwungu’ terus, udah 

toh, macem-macem, ngomong 

macem-macem, akhirnya 

sudah toh, terus saya pergi 

sama suami saya, keluar gitu. 

Cari udara segar, sambil 

omong-omong. Kalau di 

rumah kan nanti denger. Saya 

ngomong... saya sampai gak 

boleh lewat sini lho Mbak 

(menunjuk ruang wawancara, 

di mana terletak tepat setelah 

pintu masuk rumah), saya 

disuruh lewat belakang sana 

dekat kamar mandi. Pintu 

kamar saya tuh di... dipaku. 

Pintu kamar saya dipaku 

sampai saya ndak bisa keluar. 

Sakit hati saya, sakit. Tapi 

saya gak... gak mungkin saya 

dendam ya, wong itu orang 

tua saya. Saya pasrah aja 

sama Yang Kuasa. Terus saya 

ngomong punya ngomong, 

akhirnya saya tuh ditolong, 

dikasih kontrakan gitu lho. 

Ditolong sama orang, ‘Udah, 

kamu nempati rumahku, gini, 

sini aja.’ Ya terus... ya 

rumahnya kecil, kira-kira dua 

kamar lah ya, tak bersihin, 

saya nempati di situ. Ya 

pokoknya saya menerima apa 

keputusan dari bapak saya, 

kalau memang saya ndak 

boleh di rumah ini. Tapi saya 

di sini tuh (memegang dada 

dengan suara agak bergetar) 

sakit Mbak, saya juga berhak 

nempati rumah ini, kan gitu. 

Kenapa sih... kenapa sih kok 

saya yang di... kalau 
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memang... apa... benci sama 

saya, kenapa anak saya juga 

dibenci, gitu lho. Kan anak 

saya gak salah. Setiap kali 

saya ngomong gitu, saya 

nangis. Tapi begitu, saya gak 

pernah dendam Mbak, gak 

pernah sampai... sedikit, 

seujung kuku gak pernah 

dendam sama orang tua saya. 

Bapak saya... apa... hm... 

terus, terus saya kontrak di 

sana, bapak saya nganu... 

hm... F kan TK ya waktu itu, 

udah masuk TK. Saya sudah 

seneng Mbak, tetangga saya 

pada bilang, ‘Kamu sekarang 

gemuk, kamu gak kayak dulu 

kurus. Wes alhamdulillah, 

kamu pokoknya, mudah-

mudahan anak-anakmu jadi 

orang semua’ tetangga saya 

begitu. Bapaknya lagi di situ 

(menunjuk beberapa pot yang 

berada di bagian depan 

rumah) ndodok gitu, sambil... 

apa... nganu tanaman tuh lho, 

Mbak. Bapak saya kan seneng 

berkebun. Anakku pulang, 

pulang sekolah, F. Pulang, 

kan tak anter pulang. Terus 

dia main, mau beli... ‘Bu, aku 

mau beli jajan’ gitu, tempat e 

Mbak Tatik sana toh (tangan 

menunjuk ke bagian kiri luar 

rumah). Dia pulang sendiri ke 

sini. ‘Amit-amit Mbah, 

nuwun sewu’ gitu. 

Maksudnya, ‘Maaf ya Mbah, 

saya lewat’ Gitu. Terus... 

bapak saya tuh nengok, ‘lho, 

kok F’ (memeragakan nada 

suara berbisik) gitu. Terus 

ibu saya tuh ke rumahku, kan 

deket sama sini kontrakannya. 

Ke sana, nangis ibu saya. Ibu 
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saya sebetulnya sayang, Mbak 

sama saya, cuma gak bisa 

apa-apa. Bapak saya yang 

keras. Terus ke sana, nangis. 

‘Lin, mau Bapak... bapakmu 

ngomong ngene ‘eh, kok 

pinter men, kok kalah mbek 

kakang e. Kalah sama kakak 

e, kakaknya kalau tahu, diem. 

Adiknya kok mau amit amit, 

permisi gitu lho, maaf ya 

Mbah’ Bapak saya ngregel. 

Ibu saya ya ngomong... saya 

ya ngomong gini, ‘ya toh’ 

waktu itu saya memang... 

wong saya didik anak saya 

biar menghargai orang, ya 

kan. Biarpun itu orang sudah 

tua, atau orang muda, 

pokoknya dia harus 

menghargai wong, nghormati, 

gitu kan. Di sekolahan sana 

kan juga, di SLB kan juga 

ini... hm... apa namanya... 

dikasih pelajaran seperti itu. 

Pelajaran... apa... hm... 

tentang, sama orang tua 

sopan, sama guru, sama 

temen. Hm, terus gini, saya... 

ibu saya nangis. ‘udah, doain 

aja Bu’ aku kan gitu, ‘doain 

aja, mudah-mudahan kedua 

anak saya besok jadi orang’ 

gitu. ‘heeh, heeh, tak doake’ 

ibu saya gitu. Terus, bapak 

saya waktu itu meninggal 

(nada suara lebih rendah) 

sebelum meninggal itu... satu 

minggu sebelum meninggal 

itu manggil saya. Sebelum... 

bapak saya sebelum dikasih 

ke rumah sakit, masih di 

rumah, dia manggil saya. 

‘Ada apa, Pak?’ ‘mbok tolong 

aku dipijitin’ ngomong gitu. 

Tak pijitin Mbak, terus nanti 
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kadang nyuruh F. ‘F endi?’ 

‘F, dipanggil Mbah Kung’ ‘F, 

tukokno rokok’ disuruh beliin 

rokok, terus nanti dikasih 

uang. Biasanya gak pernah 

gitu Mbak, ndak pernah. 

Kalau sama anak saya 

bencinya setengah mati, gak 

pernah. Terus aku disuruh 

mijitin, terus dikasih tahu, 

‘Lin, suamimu kerja di 

mana?’ gitu ‘kerja di 

tempatnya Pak Cipok’ saya 

ngomong terus terang. ‘Oh yo 

wes’. Mungkin terasa dia mau 

meninggal tuh ya, dia tuh 

mendoakan saya, Mbak. Dia 

tuh ngomong gini, ‘yo wes, 

tak dongake moga-moga, 

hm... suami... suami saya 

maksudnya. Kalau cari uang, 

cari nafkah diberi kelancaran, 

biar nanti bisa... ini, apa 

namanya... bisa, nantinya tuh 

bisa jadi anak yang berguna. 

Tapi ya anak-anakmu...’ ya 

maksudnya anak-anak saya. 

Suami saya didoain mudah-

mudahan rejekinya banyak, 

kerja terus. ‘Terus kamu, 

terutama F, didiklah anakmu 

yang baik, terutama F’ bapak 

saya tuh ngomong gitu. Terus 

aku ngomong ‘’ya Pak, aku 

minta maaf ya Pak, kalau aku 

dan suami, serta keluarga ada 

salah sama Bapak’ ‘ya, ya... 

aku yo njaluk maaf. Nek 

Bapak... Bapak sering, hm... 

apa itu... istilahnya gak suka 

tuh, jengkelin, jengkelin 

kamu’ gitu lho. ‘Ndak Pak, 

Bapak ndak... Bapak ndak 

salah, mungkin saya yang 

salah’ aku kan ngomong gitu 

sambil mijitin kakinya. Bapak 
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saya tuh nangis, Mbak, 

nangis. Aku juga terharu ya, 

waktu itu nangis. Gak ada 

orang, cuma aku sama 

bapakku aja, di sini, di kamar 

sini toh (menunjuk rumah 

bagian dalam), sekarang 

dipake kakak saya. Terus 

akhirnya, apa... ‘Lin, aku ki 

kepengen ngongkon F’ itu 

tadi. Sering nyuruh F, dikasih 

uang sama bapakku. Terus 

habis itu, paginya itu dibawa 

ke rumah sakit, ke rumah 

sakit terus drop, bapak saya 

drop. Waktu itu saya mau 

nengok, tapi saya gak bisa. 

Kan F kan masih, masih 

butuh perhatian dari saya. 

Nanti kalau saya ke sana, F 

gimana? Soalnya bapaknya 

kerja kan. F ki senengnya 

nganu mobil, kendaraan, wah 

glitis, gitu. Sekarang ndak, 

biarpun masih tapi gak kayak 

dulu. Terus denger kok bapak 

saya meninggal Mbak. Saya 

sudah kontrak di sana 

(menunjuk ke arah kanan 

jalan raya), kontrak saya lima 

kali udah pindah-pindah, 

deket kuburan itu toh. 

Langsung piring saya tak 

banting Mbak, tak uncalke, 

aku ke sini, aku nangis. Ya 

Allah. Sedih hati saya tuh gini 

lho, kenapa toh saya kok ndak 

lihat. Mbok aku kemarin 

datang ke sana tuh mesti aku, 

hm... apa... menangi 

meninggalnya, gitu lho Mbak, 

aku tuh sedih banget. Sampai 

bapak saya mau dikubur tuh, 

sudah... aku pingsan. Terus 

aku dibopong-bopong sama 

adikku, sama suaminya toh, 
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yang di Salatiga itu. Aku 

dikasih ke kamar itu. Ya 

Allah. Ke kamar ibuku sana 

(menunjuk bagian dalam 

rumah). Aku gini, ya Allah 

Gusti, kok seperti ini, lemes 

semua badan saya Mbak. 

Berarti kan (nada suara 

kembali normal), waktu 

ngomongin semuanya itu kan 

dia sudah sa... sudah apa itu... 

hm... sadar kalau dia tuh 

pernah nyakitin saya, nyakitin 

suami saya, pernah membuat 

anak saya... kan gitu. Bapak 

saya itu sampai mendoakan 

saya seperti itu. Sampai 

sekarang saya masih ingat. 

Alhamdulillah, suami saya itu 

kerja ya ada terus, gitu. 

Paling, ndak ada sebentar, 

nanti ada lagi. Semuanya 

berkat yang di atas sana, juga 

doa orang tua juga. Saya tuh, 

sampai gimana gitu hati saya. 

Perasaan dendam gak ada, 

Mbak. Saya disakiti macam 

apapun, saya gak pernah 

dendam. Apalagi wong itu 

sama orang tua, sama saudara 

pun saya ndak pernah 

dendam. Sama orang lain aja 

saya gak pernah dendam, 

Mbak. Saya berani sumpah 

demi Allah, saya gak pernah... 

biarpun saya, apa, istilahnya, 

disakiti siapapun, saya dihina, 

diinjek-injek (nada suara 

meninggi) silakan, monggo. 

Aku gitu. Anak saya sekolah 

di SLB, dikatakan edan, 

dikatakan gila, monggo, aku 

gitu. Saya gak bisa menangis 

Mbak sekarang, udah 

istilahnya itu di sini 

(menunjuk bagian dada) 
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sudah kebal, gitu lho. Sudah, 

kekuatan hati saya tuh sudah 

ada, itu berkat dari Allah yang 

di atas sana. Saya mau 

dikatakan apa, dikatakan gini, 

punya anak kok kentir, punya 

anak kok gila, silakan (nada 

suara meninggi). Itu yang 

ngatakan seperti itu gak... 

gak... gak... orang lain, ya 

saudara juga ada (mata 

melotot dan nada suara 

meninggi). Tegel itu, ngatain 

seperti itu. Saya cuma gini, 

kamu ndak punya anak seperti 

itu. Seandainya kamu punya 

anak seperti itu, kamu ndak 

mungkin ngomong seperti itu. 

Aku cuma gitu di hati saya. 

Silakan. Tuhan itu penyayang, 

Mbak, roda itu berputar, aku 

gitu tok. Dulu ada, tetangga 

saya yang ngatakan gini, 

silakan, toh sekarang sudah 

diberi azab sama Allah, aku 

gitu. Sudah... istilahnya, 

sudah dibalaskan. Sudah 

dibalas sakit hati saya, aku 

gitu. Ada, banyak, Mbak yang 

menghina saya tuh banyak. 

Cuma saya gak dendam, saya 

doakan, semoga sadar 

orang-orang yang menghina 

saya, mudah-mudahan 

sadar. Memang kehidupan 

saya seperti ini, Mbak, tapi 

saya gak pernah membebani 

se... mereka, gak pernah. Aku 

utang yo tak bayar, aku gitu. 

Aku cuma mikir F aja. F, 

anak saya yang besar, diri 

saya, ya suami saya, gitu. 

Aku... aku sakit sekali, ati 

saya tuh sakit, dikatakan 

‘ooo, duwe anak kentir’ 

(mengelus dada) adik saya 
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sendiri. Saya gak papa. 

Silakan, kamu ngomong apa 

(nada suara meninggi dan 

tatapan mata tajam) anakmu 

sekarang pinter-pinter, ayu-

ayu, gagah, ganteng, silakan 

(tatapan mata tajam). Tapi 

ingat, Allah itu tidak akan 

membiarkan orang yang 

teraniaya, aku gitu, aku gitu 

aja. Aku gak pernah dendam 

kok Mbak, silakan, wong aku 

seperti ini, gitu. Aku 

sekarang tuh ya mikirkan F 

(nada suara dan tatapan 

mata kembali normal) nanti 

masa depannya gimana, 

gitu. Jadi waktu, memang... 

apa namanya Mbak... hm... 

mungkin F masuk ke SLB itu 

mungkin ada, mungkin 

gertakan itu. Soalnya apa? 

Psikiaternya itu bilang sama 

saya, ‘Bu, waktu umur...’ kan 

saya ditanya-tanya, ‘jalan 

umur berapa?’ ya seperti 

Mbaknya gini. ‘umur dua 

tahun’ ‘terus waktu bayi tuh 

ada keluhan apa?’ ‘oh, ndak 

ada, ndak ada apa-apa, 

normal, dua kilo enam ons, 

dia normal’ (nada bicara 

tinggi) ‘normal, ndak... 

ndak... ndak... sehat. Cuma 

umur dua tahun itu dia pernah 

sakit, hm... muntaber sama 

radang usus itu umur dua 

tahun, tapi udah sembuh, tak 

obatke, tak periksakan’ terus, 

apa... pokok e saya ngomong 

macem-macem, gini gini gini. 

Ya ndak... ndak mendetail 

seperti ini, enggak, Mbak. 

Cuma orangnya terus gini, 

‘Bu, maaf ya, anaknya Ibu 

itu...’ saya ngomong gini ‘hm, 
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anak saya tuh sebetulnya 

gimana toh, Dok?’ kan saya 

gitu. Pernah diperiksa ke 

dokter tulang. Apa namanya... 

hm... wong ini digini-ginikan 

tuh lho (memeragakan 

mengetuk-ngetuk dengkul 

dengan kedua tangan), apa itu 

namanya... hm, periksa apa 

itu... hm... apa ya namanya, 

saya lupa kok. Psikiaternya 

itu bilang, suruh... suruh... 

hm... periksa syaraf, syaraf 

tulang-tulang. Maksudnya 

suruh periksa ke syaraf, gitu 

lho. Anak saya mungkin ada 

keluhan apa, apa gitu. Terus 

ke dokter. Dokternya itu laki-

laki. Lah, digini-ginikan 

(memeragakan mengetuk-

ngetuk dengkul dengan kedua 

tangan) anak saya suruh tidur 

di bed toh, di Kariadi itu. ‘Ah, 

ndak mau’ ‘lah kenapa?’ ‘ada 

darahnya’ ‘oh ya wes duduk 

wae’ gitu. Terus dokternya 

sampai gini-gini 

(memeragakan menggeleng-

gelengkan kepala) ‘yuk 

diperiksa dulu, dibuka 

bajunya’ ‘gak mau, dokter 

dulu yang diperiksa’ malah 

periksa, F itu malah meriksa 

dokternya. Ya dokternya ‘ya 

udah’ diperiksa. Diginikan 

(memeragakan memeriksa 

seseorang dengan stetoskop). 

‘Udah? Bunyinya apa?’ ‘dug, 

dug, dug, dug’  gitu. ‘wes, 

sekarang F ya yang 

diperiksa’, terus diginikan 

(memeragakan memeriksa 

seseorang dengan stetoskop) 

sekarang gini, hm... apa 

namanya... hm... ‘kalau Mas F 

ini, kalau sama Ibu sayang 
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gak?’ ‘sayang’ hm... ada 

kucing Mbak, ada kucing 

lewat, ada kucing lewat, ‘hih 

apa itu?’ dokternya kan gitu. 

Kan F-nya lihat, ‘hih’, gitu 

seneng kan, tapi dia takut 

sama kucing. ‘Itu cat kok, 

Pak, itu cat, itu cat’ gitu. 

‘Lho, cat itu apa?’ ‘kucing’ 

gitu, dia ngomong gitu. 

Dokternya gini, kan dua, 

dokternya gini-gini 

(memeragakan geleng-geleng 

kepala) terus ngelihatin saya. 

Saya ketawa. Coba, diambilin 

ada empat warna, Mbak, 

waktu itu hijau, biru, putih, 

sama hitam. Oh, lima, yang 

satu merah. ‘Ayo, coba, ini 

warna apa? Warna apa hayo?’ 

persis seperti yang waktu di 

SD G, jawabannya ndak 

bahasa Indonesia tapi bahasa 

Inggris. ‘Ini warna apa?’ ‘ini 

red’ ‘kok kamu bisa bilang 

red? Red itu apa?’ ‘merah’ dia 

itu jawabnya tegas gitu Mbak. 

‘kalau ini?’ ‘ini white, white 

itu putih kayak baju dokter’ 

gitu. ‘terus, ini apa?’ ‘itu 

black, black itu hitam kayak 

celananya dokter’ dokternya 

sampai gedek-gedek gini-gini 

(memeragakan menggeleng-

gelengkan kepala) terus bar.... 

udah semua toh, terus ada 

gambar, hm... apa itu 

namanya... lupa saya. Oh, 

anjing, anjing. ‘Ini gambar 

apa, ini? Itu gambar apa itu?’ 

pokoknya ada gambar anjing 

gitu sama anaknya gitu. ‘Itu 

dog, itu. Dog. Dog itu anjing, 

bukan dokter, tapi dog itu 

anjing’ gitu, ngomong gitu. 

‘Bu, anak Ibu itu gak papa 
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kok disuruh periksa sini,’ 

malah aku dimarahi sama 

dokternya. ‘Wong gak papa, 

wong pinter kok, kok 

dimasukkan sini, siapa yang 

nyuruh’ gitu. ‘lah saya 

disuruh sama itu... dokter 

psikiaternya’ tak gituin ‘saya 

disuruh periksa, anak saya 

disuruh periksa ke sini, 

periksa tulang’ gitu toh. 

Syaraf apa apa, gitu. ‘Ndak 

papa, syarafnya bagus’ 

ditutuki semua, sini, ditutuki 

toh, semua ditutuki 

(memeragakan mengetuk-

ngetuk sekujur badan). ‘Udah, 

nanti kasihkan dokternya’ 

gitu, terus ditulisi, sama itu 

toh, dokternya. ‘Ini Bu, maaf, 

kasihkan dokternya ya’. 

Waktu itu dokternya siapa 

gitu lho, hm... hm... orangnya 

cantik kok, yang nangani F 

itu, psikiater. Terus tak 

kasihkan, ‘Bu, ini, anu, apa... 

ini dari dokter... itu tadi...’ apa 

ya namanya ya... hm... periksa 

apa gitu, saya lupa ya, soalnya 

saya... saya bidang 

kedokteran kan gak... gak... 

gak begitu jelas ya. Gak... 

gak... Gak mudeng. Lah terus 

ke sana, terus dilihat, dilihat, 

manthuk-manthuk gini 

(memeragakan mengangguk-

anggukan kepala sambil 

seolah membaca sesuatu) gini 

dokternya. Terus omong sama 

saya ‘Bu, anaknya ini... 

kenapa anak ibu seperti ini 

tuh karena gertakan’ gitu.  

Tapi waktu itu Ibu 

udah cerita soal 

bapaknya Ibu atau 

belum? 

Belum, belum. Aku gak 

cerita, memang gak cerita. 

‘Ini karena ketakutan Bu, dia 

itu gertakan, jadi anak ini, 
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sebentar, apa pernah ada 

gertakan untuk anaknya?’ 

terus saya bercerita, ‘iya, 

sampai gini gini’ 

(memeragakan kedua tangan 

di samping tubuh dengan 

mata melotot karena terlalu 

kaget) ya aku kan gitu. ‘ya, 

ya, ya (memeragakan 

mengangguk-anggukan 

kepala). Apa tindakan Ibu?’ 

‘ya terus saya peluk, saya ajak 

keluar’ ‘ya bagus Bu, hm... 

apa... apa... bagus. Tolong, 

tangannya kalau bisa 

diginikan, Bu’ (memeragakan 

memijat-mijat kelima jari 

tangan) setiap hari saya 

disuruh giniin anak saya, ya 

tangannya, tangan anak saya 

Untuk apa, Bu? Ini, syaraf-syarafnya biar gak 

tegang, gitu. Digini-ginikan. 

Setiap hari tuh saya ginikan, 

tapi sekarang udah gede gak, 

waktu masih kecil waktu itu. 

Terus, hm... apa itu... ‘oh 

berarti anak saya ini, hm... 

mungkin sekolah, masuk 

sekolah SLB itu karena 

mungkin ada syarafnya ya 

Dok yang itu?’ ‘iya, bisa. 

Anak Ibu itu belajarnya, hm... 

biasanya otak kiri ya. Itu otak 

kanan, gitu. Anaknya, 

senengnya itu, hm... apa... 

pelajaran misalnya kayak 

gambar-gambar, dia itu 

mudah mengerti, gitu. Kalau 

pelajaran tertulis lama, dia itu 

agak bosan’ kata dokternya 

gitu. ‘iya, memang iya’ saya 
kan... aku kan ngomong terus 

terang. Terus, apa... ‘Dok, 

maaf ya Dok, apa ini bisa 

disembuhkan?’ kan saya gitu. 

Hm... apa... gini... 
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‘golongannya apa?’ apa autis, 

apa hiperaktif, gitu kan. 

Soalnya anak saya ini gak 

bisa tenang. Kan waktu, hm... 

ke Kariadi itu gak bisa 

tenang, gini terus, gini terus 

(memeragakan kedua tangan 

terus bergerak), jadi gak bisa 

stabil gitu lho, gak bisa 

tenang. Udah, gimana ini 

anak saya. ‘Gak papa, Bu’ 

dokternya kan, dokter 

psikiater kan ya, orangnya 

kan, lemah lembut semua ya, 

gak... soalnya kan psikiater 

kan emang untuk anak-anak, 

untuk orang dewasa yang 

punya masalah kan, gitu. 

Hm... ‘duduk’ suruh duduk, 

duduk sebentar, berdiri lagi. 

‘Udah, biarin aja Bu’ hm... 

‘Anak Ibu itu hiperaktif, gitu. 

Tergolong hiperaktif’ ‘tapi 

anak hiperaktif itu apa bisa 

sembuh, Dok?’ tak gituin. 

‘Bisa, Bu, asal Ibu rutin aja, 

satu, jangan banyak di... apa 

namanya... hm... diajak 

ngomong kasar’ tahu gak? 

Misalnya gini ya, misalnya 

‘F, kamu gini, gini, gini, gini’ 

(memeragakan dengan nada 

suara tinggi, mata melotot 

dan tangan menuding-

nuding), misalnya, ndak 

boleh. Misalnya, ‘kamu kok 

gak belajar, ke mana? Kamu 

kok gak mau belajar napa?’ 

(memeragakan dengan nada 

suara tinggi, mata melotot 

dan tangan menuding-

nuding), misalnya gitu ya, 

saya ndak boleh gitu. 

Harusnya, ‘yok, belajar yok. 

Yok, belajar gambar yok’ 

misalnya. Nanti gambarnya 
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gak gambar gunung, itu 

enggak. Misalnya, hm... 

pengennya dia kan mobil-

mobil, gambar mobil. Nah, 

dua, apa mungkin tiga, atau 

satu. Nanti ditambah lagi, 

gambar mobil. ‘Lah mobil 

satu tambah mobil satu, ada 

berapa?’ maksudnya waktu 

dulu, waktu kecil, seperti itu. 

Hm.. terus... ya memang iya, 

tak ambilin gambar. Banyak 

tuh, buku-buku gambar 

mobil, itu sampai tak buangi, 

Mbak, soalnya F udah gede 

kan. Waktu itu... hm... ini ada 

gambar mobil. ‘Eh, bagus. 

Bagus, Bu’ ‘iya, bagus, 

diwarnai’ ya wes diwarnai. 

Tak kasihkan, apa... tak kasih 

warna, apa itu... hm... dia 

minta pensil warna tak beliin, 

minta itu... yang pake, apa... 

crayon, itu tak beliin juga. 

Udah, biarin, dia biar seneng, 

gitu maksud saya. Terus 

lama-lama tak terapi itu di 

YPAC kan dulu kan, enam... 

enam bulan. Tak lepas, terus 

tak terapi sendiri. Ternyata 

memang ya bener, ada... 

tadinya itu, misalnya kok 

hipernya itu seratus persen ya, 

misalnya, itu bisa sembuh, 

bisa berkurang  

Itu karena apa, Bu? Terapi di YPAC. Di YPAC 

itu, masih, hipernya masih, 

tapi, apa itu... hm... misalnya 

itu hipernya kok tujuh puluh 

lima persen, itu masih, ya... 

sekitar empat puluh persen, 
gitu, udah banyak kan 

perubahannya. Terus, anak ini 

tetep tak pantau, nganu mobil, 

mobil. Terus akhirnya, sampai 

tak... tak kasih tahu, ndak tak 
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terapi, ndak. Tak terapi 

sendiri juga. Maksudnya gini, 

tak terapi, juga tak pantau, dia 

ke mana, main ke mana, gitu 

lho. Setiap anu mobil, mau 

buka mobil, tak tarik 

tangannya. Kadang saya 

sering gembor-gembor, ‘eh, 

jangan, ngene, ngene’ 
(memeragakan nada suara 

tinggi) ah, percuma aku 

ngomong gitu ya. Banyak 

yang ngomong ‘kowe ojo 

gembor-gembor, anakmu 

malah ndablek’ gitu. Lah 

waktu itu kan memang saya 

capek toh Mbak. Saya lari ke 

sana, lari ke sini, kan saya 

capek. Wong waktu di 

sekolah aja sampai saya sakit 

kan, capek, kecapekan 

ngurusi F itu. Terus akhirnya 

tak giniin ‘sssttt’ 

(memeragakan melirik sambil 

mendesis sssttt) tak gituin, tak 

gituin. Terus dia ikut. ‘ndak 

boleh, itu mobil e orang. 

Nek anu piye, nek rusak 

piye? Gini, gini, gini. Yok, 

mainan dewe yok, gambar 

yok’ mau, terus dia gambar, 

gak nganu mobilnya orang. 

‘Gambar yok’ gambar. ‘Bu, 

gambarke’ yo wes, saya 

sampai gak kerja, di rumah 

itu... ndak... istilahnya, hm... 

apa... pekerjaan di rumah, wes 

nanti, sing penting aku anu 

anakku dulu. Anakku... ‘lah, 

ini dicontoh, ini’ ‘Ibu bagus 

kok mobilnya’ ‘bagus toh, 

sekarang dicontoh. Bisa gak?’ 

‘ndak bisa’ ‘lho ya harus bisa. 

Kamu mau jadi anak yang 

pintar ndak? Kalau mau jadi 

anak pinter harus bisa’ aku 
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tak gituin, untuk ngasah 

otak... otak kiri, tak belikan 

alat-alat yang gini-gini, 

(memeragakan memutar-

mutar sesuatu dengan 

tangannya) pokoknya 

macem-macem lah, Mbak, 

yang buat terapi itu macem-

macem alat-alatnya. Tak 

beliin mainan-mainan gitu 

lho. Sampai umur... SMP ya... 

SMP itu dia itu udah agak 

mending. Maksudnya 

mending, udah mending tuh 

udah gak kelihatan, hm... 

anu... kayak SD. Terus kelas 

tiga SMP tuh, dia udah stabil, 

udah stabil. udah... hm... 

menunjukkan dia mau bantu 

orang tua, gitu. Memang, 

omongannya tuh masih kasar, 

dia itu.  

Kasar tuh gimana, 

Bu? 

Misalnya, ‘F, yok, sholat 

dulu’ ‘ngko sek ah!’ 

(memeragakan mata melotot 

dengan nada suara agak 

tinggi), nah, maksudnya kata-

kata seperti itu tuh sering dia 

lontarkan sama saya, Mbak. 

‘ngko sek ah’ (memeragakan 

mata melotot dengan nada 

suara agak tinggi) gitu. ‘F, 

tolong beliin ini’ ‘ngko sek 

ah’ ‘eh, kok ngko sek, ki meh 

di enggo masak ibu’ dia 

berangkat. Nek sholat... ‘heh, 

kamu mending waktu 

sholatmu. Nek kowe sholat 

waktune wes meh habis. Ayo, 

sholat sek’ ‘iyo, iyo, iyo, iyo’ 

(memeragakan raut wajah 
tidak suka dengan nada suara 

agak tinggi) iyo iyo tapi 

sambil marah. Marah... tapi 

kan tak kasih tahu dianya, 

‘eh, kowe nek marah-marah 
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ngko cepet tuo lho’ tak 

gituin. ‘sinimu (memegang 

pipi dan memeragakan 

keriput) nanti dipanggil 

Mbah F’ tak gituin toh. Terus 

dia... ke sana, terus wudu, 

terus sholat. Memang saya itu 

cerewet, terus terang aja demi 

kebaikan anak saya sendiri. 

Cerewet memang. Lah kalau 

gak dicereweti, gimana ya. Ya 

gak... gak... gak itu... gak 

konjat. Istilah itu ndablek gitu 

lho. Saya kadang di sini itu 

(memegang dada), mau tak 

iiiihhh (memeragakan 

tangan memencet sesuatu 

dengan sekuat tenaga, nada 

suara meninggi), mau tak 

gituin, tapi masih ingat 

omongan dokternya dulu 

kan, psikiaternya. Mau tak 

iiiihhh (memeragakan 

tangan memencet sesuatu 

dengan sekuat tenaga, nada 

suara meninggi) 

astagfirullahaladzim, aku 

gitu, astagfirullahaladzim 

(mengelus dada).  

Pernah tak pukul, pernah 

tak... dulu, pernah tak 

pukul, tapi sini (menunjuk 

bagian kaki), kakinya. Kan 

saya itu jengkel, ih (nada 

suara tinggi), tak teot, 

pernah. Itu mulutnya tak 

tapuk gini (memeragakan 

memukul mulutnya sendiri), 

pernah, tapi ya gak keras 

waktu mulutnya tak gituin. 
Tapi, ya alhamdulillah setiap 

apa yang dilakukan anak saya 

itu tetep saya pantau sampai 

sekarang. Bahkan sekarang 

pun, ya itu tadi, yang kemarin 

saya omongkan Mbak e, kalau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC 

 

EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

marah 

kepada F 

namun 

berhasil 

menahannya 

karena ingat 

saran 

psikiaternya 

 
 

 

 
Subjek 

mengatasi 

dengan 

menyebut  
Subjek marah 

sehingga 

memukul kaki 

dan mulut F 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



221 

 
dikasih tahu ya kadang sok 

marah. Kan di... yang 

tetangga saya, dulu, sekarang 

udah pindah, ada yang dokter 

juga, tapi dokter umum. 

Dokter umum. ‘Mbak, orang 

yang disekolahkan di SLB itu 

banyak marahnya’ ‘mosok toh 

Pak?’ ‘iya. Tenan toh, F nek 

dikasih tahu nesunan toh?’ 

‘iya’ ‘lah, nesunan, lah kui, 

memang’ tapi saya lihat, 

semua karakter anak SLB 

marahan. Setiap dikasih tahu 

sama orang tuanya, nesu. 

Biarpun itu dikasih tahu 

barang yang bagus ya, barang 

yang baik, marah. Gak dipikir 

dulu, ‘ooo ini omongan Ibu 

bener ya, oh omongan ibu 

bener, gini, aku harus gini’ 

ndak. ‘Oooo oooo oooo’ 

(suara panjang dan diseret-

seret dengan nada suara 

tinggi). Nanti terus tak 

pentelengi gitu. Dia ngomel, 

tak pentelengi. ‘Terus, biar 

semua orang tahu, ya. Biar 

semua orang tahu’ diem. 

Setiap dia kayak gitu tak 

pentelengi aja. ‘oooo oooo 

oooo’ (suara panjang dan 

diseret-seret dengan nada 

suara tinggi), terus, ‘udah, 

sana, sana, jangan di 

rumah, di sana, di jalan 

biar tahu semua’. Terus 

diem, diem dia. Kalau gak 

tak giniin, ‘udah, kalau 

kamu gak mau dikasih 

tahu, sini’ tak ambilin 

tasnya, tak kasih 

pakaiannya, tak masuk-

masukin. ‘Nyoh, ini uang 

sepuluh ribu, udah sana 

kalau kamu mau pergi’ 
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nangis. ‘Iya, Bu, iya, aku 

ndak mau’ (mata tertutup 

sambil pura-pura menangis, 

nada suara tinggi dengan 

suara tangisan) ‘Ya kalau 

gak mau ya jangan gitu toh. 

Mosok dikasih tahu Ibu 

yang baik kok malah 

marah. Kecuali Ibu mukul 

kamu. Wong diomongi, 

‘kamu ini mendung e koyok 

ngene, mendung e peteng, 

kamu jangan main.’ Kok 

kamu malah marah, jeder-

jeder pintu, karepmu piye’ 

tak gituin. Terus Ibu iki... 

terus tak dudukan sini toh. 

‘Sekarang gini, Ibu harus 

gimana? Ngomongnya sama 

kamu gimana, kamu milih.’ 

Tak gituin. ‘Apa kamu 

minta dipukul, atau kamu 

minta dinasihati seperti ini, 

pelan... apa kamu mint 

a didiemin seumur hidup, 

ndak dikasih makan, ndak 

diajak omong, terserah 

kamu.’ ‘Dijak omong!’ 

(memeragakan muka 

cemberut dengan nada tinggi 

dan kalimat yang sangat 

singkat serta cepat 

diucapkan) Dia ngomong 

gitu. Maksudnya 

dinasihatin. ‘Ya nek kamu 

minta dinasihati yang bener 

ya kamu jangan marah-

marah. Wong Ibu ya ndak 

mukul, ndak marah-marah. 

Kecuali gini, ‘oooo oooo 

oooo’ (memeragakan nada 

suara tinggi seperti orang 

marah), nah itu kamu 

marah. Wong dipanggil ‘F, 

sini’. Suruh makan yo 

marah, suruh apa marah, 
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karepmu ki piye, sampai 

Ibu pusing’. Kemarin saya 

sempat pusing lho Mbak, 

sakit saya. Tak kasih tahu 

marah, ndak dikasih tahu ya 

itu anak saya ya, ya ndak 

bener to. Aku sampai... 

astagfirullahaladzim. ‘Pak, 

aku nek koyok ngene ki aku 

iso-iso...’ dada  saya sakit. 

Saya itu kadang, dada saya 

mak senut gitu ya, sampai 

kadang-kadang aku takut 

sendiri gitu lho. Aku banyak 

pikiran mesti kok gini. 

Bapaknya, hm.... ‘Kowe ki 

rak usah mikir, anakmu wes 

gede. Kamu gak usah banyak 

pikiran’ ‘lah piye, kalau gak 

dikasih tahu kayak gitu. 

Wong kadang-kadang, buat 

onar (nada suara tinggi) yang 

gak bener, aku yo gak enak’ 

tak gituin. Terus bapaknya, 

‘udah, diemin aja. Pokoknya 

F nek rak gelem dikasih tahu, 

udah, diemin aja, biarin. Ndak 

usah kamu sampai mikir 

mbatek, gitu’ Terus 

sekarang... waktu saya sakit 

itu kan, terus saya gak mau 

mikir terlalu mbatek sama F. 

‘Kalau gak mau dikasih tahu 

yo wes, Ibu gak urusan’ gitu. 

Pernah Mbak tak kasih 

makan... sehari tuh dia mau 

makan terserah, gak ya 

terserah. Ya tak masakin, tak 

masakin, tapi gak tak suruh 

‘kamu makan F’ enggak. Tak 

diemin aja. Sampai dia 

kelaparan sendiri toh, ngambil 

sendiri, makan. Waktu 

makan, udah selesai, ‘kowe 

laper? Dikno kok yo laper. 
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Kasih tahu gak mau’ tak 

gituin 

Tapi setelah itu ada 

perubahan gak, Bu? 

Ada, ada perubahan toh, dia 

gak seperti itu lagi. Tapi nanti 

kadang berubah lagi. Ya gak 

tahu, gak stabil gitu lho. Aku 

kadang gini ‘kowe ki piye... 

ngono lho. Aku ki... Ibu ki 

sampek bingung. Engko... 

hari ini berubah, besok kamu 

ulangi lagi. Kamu udah minta 

maaf, kamu ulangi lagi. Mana 

itu? Gak bener kamu’ (nada 

suara tinggi) terus dia diem. 

Diem... diem. Diem. Hm... 

Terus... waktu itu tuh 

perkembangan anak saya tuh, 

gak ada gejolak (nada suara 

mulai rendah dan raut wajah 

sedih)... apa... gimana-

gimana, enggak. Kok 

psikiaternya bilang seperti itu, 

karena ketakutan, gitu. 

Ketakutan berarti kan masalah 

digebrak tadi... duh (raut 

wajah menyesal) ck, aku terus 

gelo (nada suara rendah) 

wah, mbok tadinya gak usah 

tak jak pulang ke sini, aku 

gitu. Mbok tadinya aku ke 

sana aja, atau mungkin... aku 

sebelum pulang sini cari 

kontrakan dulu. Aku gelo lho, 

Mbak, anakku sekolah di sana 

tuh aku gelo (raut wajah 

kecewa sambil menggeleng-

gelengkan kepala). Gelo di 

sini (menunjuk bagian dada). 

Gelo itu gini lho... nanti 

masa depannya gimana. 

Apa bisa kerja, apa ndak. 

Gitu lho, pikiran saya 

seperti itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

cemas 

terhadap 

masa depan 
F 

Ibu kalau ngerasa 

gelo gitu, apa yang 

Ibu lakukan untuk 

Ya... berdoa aja. 

Mendekatkan diri sama 

Yang Kuasa. Mendoakan 

EFC 

  

 

Subjek 

berdoa pada 

Allah 



225 

 
mengatasi perasaan 

gelo itu, Bu? 

anak-anak saya, ya terutama F 

sama kakaknya. Biar nantinya 

bisa jadi orang semua. Yang 

tak pikirkan cuma... ya ini, F 

mau kerja apa... piye, masa 

depannya gimana. Gitu lho. 

Pikiran saya seperti itu. 

Anak SLB kan cuma buat 

cacian, hinaan, ya kan. 

Kebanyakan kan seperti itu, 

apalagi F anak orang gak 

punya. Dulu ada di sini, 

Mbak, hm... namanya Mas 

Heri. Heri itu anaknya orang 

kaya. Jadi ya orang-orang itu 

ndak mandang dia rendah. 

Dihargai, dihormati 
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cemas 

terhadap 

masa depan 

anaknya 

Tapi kondisinya.... Kondisinya gak bisa, gak 

sekolah waktu itu. Cuma 

lulusan SD. SD aja dulu 

ndak... lulus apa ndak aja gak 

tahu. Gak... sebetulnya dulu 

pernah, hm... apa... 

disekolahin di SLB itu 

kepintaran katanya, di umum 

gak bisa. Kalau F memang 

harus di situ, di SLB. Kalau di 

umum dia mungkin gak bisa 

ngikutin lah 

  

Lho, Bu, waktu 

sekolah di G itu dia 

itu disarankan ke SLB 

itu karena nilai-

nilainya atau karena 

apa Bu? 

Nah itu, karena gak bisa 

antengnya itu, hipernya itu 

  

Tapi nilainya gimana, 

Bu? 

Ya belum mulai pelajaran, 

wong itu masih... istilahnya 

belum ulangan-ulangan, wong 

masih satu bulan. Masih 

nulis-nulis, masih perkenalan. 

Kan satu bulan tuh... satu 
bulan kan masih sebentar, 

Mbak.   

  

Selain gak bisa 

anteng gitu, F punya 

kesulitan apa lagi, 

Ndak   
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Bu? Misalnya, 

tangannya kalau 

megang apa sering 

jatuh... 

Kalau jalan sering 

jatuh... 

Ndak. Cuma gak bisa anteng 

itu. Tapi sekarang ya udah 

anteng. Dulu (tertawa) dulu, 

dulu satu... satu menit aja 

suruh duduk gak bisa, jalan 

terus. Lima menit suruh 

duduk gini, ah, udah 

(mengibaskan tangan) 

  

Kalau F marah gitu, 

apa yang Ibu rasakan, 

Bu? 

Ya sedih ya. Sedih... gimana, 

anak saya (nada suara 

rendah). Gimana... sampai 

saya minta... minta 

pendapat kakak, minta 

pendapat tetangga, gitu, 

orang yang dekat sama 

saya. Saya harus gimana. 

Ternyata jawaban mereka 

tuh sama. Saya harus sabar, 

mendekatkan diri sama 

yang di atas sana, menerima 

apa adanya, memang harus 

seperti ini. ‘Kamu harus 

bersyukur, kamu itu orang 

yang di... katakanlah 

dikasih ujian sama Allah’ 

gitu. Hampir semua seperti 

itu jawabannya. Tak saring-

saring semua kok sama. Ooo 

yo wes, nek ngono aku wes 

orak ngene-ngene, di sini 

(memegang dada) yo wes tak 

terima apa adanya lah. 

Sekarang saya, sabar satu, 

tawakal, mendekatkan diri 

sama Allah, itu yang 

terpenting. Sehat. Ya to? 

Minta kesehatan, minta 

sehat, terus, hm... apa itu... 

hm... mendidik anak dengan 

baik. istilahnya anak diajari 

sabar, kalau marah-marah 

dikasih tahu, istilahnya 
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kayak gitu. Cuma kadang ya 

(nada suara tinggi) di sini 

(menunjuk dada) itu gak bisa 

menerima ya. Kadang aku... 

di sini (memegang dada) tuh 

gimana ya. kesabaran saya 

kadang hilang gitu lho. 

Wekkkk wekkkk wekkk 

wekkk (memeragakan 

sedang mengomel panjang 

lebar dengan nada suara 

tinggi), aku ngomel-ngomel.  

Astagfirullahaladzim, nanti 

kalau udah, 

astagfirullahaladzim, ya 

Allah, ya Allah, terus aku 

minta... ya... istilahnya, 

minta sama Allah lah, 

gimana toh, saya harus 

gimana, saya harus gimana. 

Ternyata setiap saya meminta 

sama Allah harus gimana, 

harus gimana tuh kayak ada 

petunjuk ya. Saya harus sabar, 

jawabannya itu. Saya harus 

sabar. Tapi kesabaran 

manusia itu kan sebatas 

kemampuan kita kan. Kadang 

kalau melebihi kemampuan 

kita, saya juga ndak kuat. Lah 

sekarang saya gini, kalau pas 

kesabaran saya di sini tuh 

kayaknya mau... kayak 

gunung mau... ini... meletus 

gitu ya. Astagfirullahaladzim, 

saya pergi. Istilahnya keluar 

dari rumah, pergi, 

refreshing. Kalau gak ke 

warung sebelah situ 

(menunjuk bagian kanan 

luar rumah), aku ngobrol, 

guyon gitu. Kalau ndak ya 

pergi ke tempat saudara, 

naik bus gitu. Biar pikiran 

saya tenang, gitu. Jalan 

sekarang kayak gitu, 
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banyak refreshing saya 

setiap ada waktu, biar 

gejolak hati saya tuh gak 

sakit. Lah siapa sih yang 

mau dikasih anak seperti 

itu, ya kan? Tapi memang 

Tuhan itu memberikan anak 

seperti ini, itu juga titipan 

Allah, saya harus menerima 

apa adanya. Saya gak... terus 

terang saya gak ada perasaan 

gelo, sakit hati, enggak. Saya 

terima ikhlas apa yang 

diberikan sama Yang Kuasa. 

Cuma kadang F kalau marah, 

‘sssttt, gak boleh marah. 

Ibu ki sayang. Sopo sing 

arep nyayang kowe liyane 

wong tuamu dewe?’ tak 

gituin. ‘kalau kamu bengok-

bengok di jalan percuma’ 

tak kasih tahu gitu. ‘kamu 

marah?’ ‘ndak’ 

(memeragakan orang marah 

dengan nada suara tinggi) 

‘lah yo, nek marah mending 

kamu lontarkan, kamu 

senengnya apa. F kan 

seneng nyanyi, suaranya 

gak begitu bagus ya... ‘tapi 

kalau kamu sedih, ya wes 

nyanyi gak papa. Hafal lagu-

lagu gitu toh, kalau nyanyi 

kan bisa seneng’ tak gituin. 

Jadi gak... gak terfokus harus 

marah. ‘Aku males nek omah 

kok Bu! Males nek omah! 

Nek prei males nek omah’ 

(memeragakan orang marah 

dengan nada suara tinggi) 

‘heh, males nek omah ki terus 

kowe pek nek endi?’ tak 

gituin. ‘Yo nek males nek 

omah, yo kowe nek kene 

(menunjuk ruang tamu), nek 

rak, nek situ (menunjuk 
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rumah yang berada di depan 

rumah), tempat e saudara’ 

Pak RT tuh kan masih 

saudara, masih saudara jauh 

lah, main sama anaknya. 

Mainnya ya di situ paling, gak 

ke mana-mana (tertawa) 

F kalau berangkat, 

pulang sekolah, naik 

apa, Bu? 

F itu kalau pulang sekolah 

naik Daihatsu, naik angkot 

  

Dulu kan F suka jalan 

terus, glitis gitu. 

Pernah ada kejadian 

gak, Bu, ketika F di 

muka umum kayak 

gitu, terus Ibu marah, 

gitu, Bu? 

Oooo sering, dulu waktu 

masih SD. Sering di SLB tuh 

aku marah-marah, sampai 

tak tendangi. Soalnya apa? 

Dia itu megangnya mobil, 

kendaraan. Mobil itu disetir 

sendiri. Mobilnya Pak X. 

Tahu Pak X toh? Pak X itu, 

dulu, mobilnya disetir. Pinter 

dia, ditutup kacanya, tinggal 

segini (memeragakan telunjuk 

dan ibu jari berhimpitan, 

menandakan sedikit sekali) 

ooo aku lari-lari, sama tak... 

klok! (memeragakan tangan 

masuk ke dalam kaca mobil) 

untung aku, tanganku kecil 

kan, bisa masuk. Mungkin 

kalau tangannya besar gak 

bisa. Tak klok 

(memeragakan tangan 

masuk ke dalam kaca mobil), 

udah, aku terus, terus akhir 

e bisa toh. Langsung tak 

buka ‘ayo, turun’ terus 

turun, udah. 
Astagfirullahaladzim, Pak X 

ngomong gini ‘anu, Bu, deg-

degan, Bu?’ ‘iya, iya toh Pak, 

nanti kalau rusak gimana?’ 

kendaraan juga gitu, 

pengennya dinaikin. Kan 

saya takut Mbak, kalau 

kenapa-kenapa 

kendaraannya juga rusak, 
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aku ganti. Mau diganti 

pakai apa? 

Itu kelas berapa, Bu? 

Naik ke mobil Pak X? 

SD, masih SD waktu itu. 

Kelas berapa... kelas tiga apa 

kelas dua 

  

Dia kok bisa pegang 

kunci mobilnya, Bu? 

Pak X lupa, ndak diambil 

kuncinya, gitu. Untungnya dia 

gak kuat ginikan 

(memeragakan menarik 

persneling mobil) ndak kuat... 

  

Kalau kejadian lain 

Bu? 

Sering Mbak (nada suara 

tinggi), sering bikin saya 

malu, sering. Aku lah yang 

disemproti orang-orang. Wes, 

aku dikata-katain macem-

macem sama orang-orang. 

Tapi saya bisanya ya 

nangis. Ya gimana, 

sebenarnya saya tuh gak 

pengen seperti itu. Anak saya 

ya sudah saya kasih tahu. Apa 

saya itu mau misalnya, 24 jam 

itu apa saya harus nungguin 

anak saya? Kan ndak 

mungkin. Saya harus pipis ya 

toh, ke belakang, apa yo F tak 

jak? (nada suara tinggi) Kan 

ndak mungkin toh? Saya, ooo, 

baru ke belakang, pipis, F 

udah pergi. Dicari gak ada 

semua, piye. Nanti ada 

laporan, F gini, gini, nganu 

motor e kae, nah, aku di paido 

sama orang-orang sini juga, 

sama sekolahan juga, sampai 

saya jengkel. Sampai saya 

marah-marah, sampai sakit, 

sampai wah... aku gak... gak 

bisa tak omongin lah. Kalau 

bikin malu, bikin marah, udah 

sering 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM 

 

 

 

 
 
 

Subjek sedih 

ketika orang 

memarahinya 
karena ulah F 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Subjek marah 

karena F 
membuat ulah 

Ketika marah gitu, 

apa yang Ibu 

lakukan? 
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sininya (menunjuk bagian 

paha) pahanya, tak cubit 

sampai biru-biru. Saking 

jengkel kok, aku gak bisa 

nahan marah to, aku kok di 

onek-onekke wong angger an, 

kok semua ngatain aku, kan 

aku juga jengkel. ‘Saya tuh 

sudah... sudah... apa... nganu 

anak saya dengan sebaik-

baiknya (nada suara tinggi). 

Apa saya itu ke belakang, 

misalnya mau pipis apa mau 

apa gitu, saya harus... anak 

saya tak ajak? (nada suara 

tinggi) Kebangetan toh’ Yo 

orangnya yang marah-marah 

diem. Ada yang ngomong 

‘taleni’ ‘lah memangnya 

anakku kambing’ tak gituin, 

aku ngomong gitu. Pernah 

tak taleni Mbak (nada suara 

tinggi) 
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Subjek marah 

dengan mengikat 

F 

Itu umur berapa, Bu? SD, kelas satu kelas dua, tak 

taleni itu murid e Bu C dulu 

(nada suara tinggi dan 

berapi-api). Tualeni mbek Bu 

C dulu sama lendang. Di 

rumah tak taleni juga, pergi 

terus toh, tak taleni. Sampai 

orang-orang tuh pada nglihat, 

pada... ‘anakmu mbok taleni, 

piye toh?’ ‘biar, saya pusing, 

pusing, gimana...’ terus aku 

diomongi gini, ‘Mbak, 

anakmu tuh jangan... kalau 

kamu marah jangan mbok 

taleni’ (nada suara rendah). 

Belum tak terapi dia, belum 

(nada suara tinggi). Terus 

ada temen saya yang ngasih 

tahu, terus ada yang... diajak 

bareng, satu mobil gitu lho, 

terapi wicara waktu itu. 

Temennya F terapi wicara, F 

terapi UT, konsentrasi. F... F 
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terapi konsentrasi duduk, gitu, 

lah yang temannya terapi 

wicara. Jadi setiap... setiap 

mau terapi itu, satu minggu 

sekali, hari Selasa, itu saya 

bareng sama dia, di sana, di 

YPAC. Pulangnya bareng, 

nanti turun di sini, terus di 

pulang, omahnya Jatingaleh 

toh. Terus tak... ooo caranya 

seperti ini. Enam bulan, 

orangnya itu sudah gak terapi 

kan, anak saya tak lepas, terus 

tak terapi sendiri di rumah, 

sampai sekarang pun dia 

sudah gak seperti dulu, gitu 

Itu mulai terapi kelas 

berapa, Bu? 

Kelas... kelas berapa ya. 

Kelas tiga kalau gak salah. 

Tiga SD 

  

Bu, ketika Ibu marah 

sampai nendang F 

tuh, apa yang Ibu 

lakukan untuk 

mengatasi perasaan 

marah itu, Bu? 

Istifar, istifar aja sama yang 

di atas sana. Saya sebut... 

apa... astagfirullahaladzim, 

saya gitu. Ya kan agama saya 

Islam ya, ya saya istifar aja. 

Istifar. Nanti di sini 

(memegang dada) tuh bisa 

tenang 

EFC Subjek 

menyebut  

Berarti F itu kurang 

gizinya sekitar umur 

dua tahun itu ya, Bu? 

Ya... ya mungkin ya. Heeh 

(mengangguk-anggukan 

kepala). Soalnya setiap mau 

ngasih makanan yang bergizi 

kan, Bapak... bapak saya 

selalu bilang suruh pergi. Ya 

tetep tak belikan. Cuma kan... 

kondisinya kan ndak seperti 

kakaknya kan. Istilahnya gini, 

kakaknya tuh makan bergizi 

terus, gak papa kan. Kan saya 

gak di sini dulu, waktu 

kakaknya itu, gak di sini. F itu 

lahir umur... hm... selisihnya 
tiga tahun sama kakaknya. 

Kakaknya ya udah, ya 

istilahnya makan bergizi tuh 

udah sering ya. Cuma F tuh 

waktu di desa sana, kehamilan 

  



233 

 
saya itu F kepengen apa, 

kepengen apa... maaf ya ini 

pribadi. Sebenarnya gak tak 

omongin, cuma ya sekedar 

tahu aja. Bapaknya gak kerja, 

Mbak. Bapaknya gak kerja, 

saya hamil kepengen apa-apa 

gak bisa beli. Sampai aku 

kepengen buah jeruk aja, itu 

yang beliin mertua saya. 

Beliin jeruk kecil-kecil kan, 

Mbak, gak musim. Terus, 

udah lahir di sana, terus tak 

ajak ke rumah sini, tambah 

gizinya jelek lagi. Setiap saya 

mau beli makanan yang 

bergizi, ikan... saya suruh 

pergi. ‘Kono kowe pergi wae, 

kowe orak usah nek kene. 

Kowe kontrak dewe ae. Kok 

maemmu enak-enak’ tapi ya 

tetep tak sembunyi-sembunyi, 

aku beli itu, buat anak-anak 

saya. 

Ketika kakaknya 

kecil itu, tinggalnya 

di rumah mertua, Bu? 

Iya, TK-nya di sana, tapi SD 

di sini. SD di sini tuh tapi 

anak saya tak ajak kontrak. 

Tak ajak kontrak, tak ajak 

keluar. Jadi tak ajak keluar, 

kontrak. Kontrak di Wonodri 

sana.  

  

Ibu mulai pindah ke 

rumah Bapak itu 

kakaknya umur 

berapa Bu? 

Pindah sini tuh... anak saya 

kelas satu SD ya. Anak saya 

yang gede itu kelas satu SD 

  

F mulai jalan umur 

dua tahun ya, Bu? 

Heem.   

Kalau ngomongnya, 

Bu? 

Duluan ngomong, Mbak, 

duluan ngomong. Ngomong... 

ngomong dulu, baru jalan, F. 

  

Kira-kira usia berapa, 
Bu? 

Berapa ya... biasanya tuh... 
satu tahun tuh udah ngomong 

kok... Kok lupa (tertawa) ya 

pokoknya duluan 

ngomongnya lah, sama 

jalannya duluan ngomongnya. 
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Biasanya anak umur satu 

tahun ya. Satu tahun yang 

bisa, hm, apa... ngomong, 

apa... ‘ibu’ udah bisa... 

‘bapak’, ‘maem’, ‘maem’, 

gitu. Jalannya belum. Dia... 

pokoknya ngomong dulu 

Jalan, dua tahun ya, 

Bu? 

Dua tahun jalan. Sampai tak 

samparin orang Jumatan itu, 

buat syarat. ‘Pak, tolong... 

tolong disampar ini, biar 

jalan’ terus ‘ayo jalan, ayo 

jalan’ kakinya digini-ginikan 

(memeragakan kaki 

menendang-nendang sesuatu 

dengan lembut). Tak syarati. 

Ya... semua itu cuma percaya 

sama Yang Kuasa, kan cuma 

itu buat syarat aja. Buat apa... 

hm... apa... ikhtiar. Tiga kali, 

terus jalan 

  

Maaf, Bu, ketika dulu 

kamar Ibu dipaku itu, 

tujuannya Bapak apa, 

Bu? 

Ya biar gak keluar situ   

Ibu di dalam kamar? Iya. Suruh jebol sana, 

keluarnya lewat belakang, 

disuruh sana, kamar mandi 

  

Itu pintu kamarnya 

Ibu yang dipaku? 

Heeh    

Ibu berapa 

bersaudara, Bu? 

Hm... sebenarnya keluarga 

ada tujuh. Maksudnya 

keluarga saya? Keluarga saya 

tuh ya... tujuh, semuanya 

tujuh. Saya nomor lima. Yang 

satu, kakak saya sudah 

meninggal. Jadi masih ada 

kakak... kakak tiga, adik dua.  

  

Itu ketika Ibu kumpul 

sama Bapak di sini, 

itu cuma Bapak sama 

Ibu aja? 

Sama adik, sama adik 

(menunjuk sebelah kanan) 

  

Di sebelah, Bu? Iya, heeh   

Oh, berarti beda 

rumah ya, Bu? 

Iya, tapi satu dapur   
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Beda rumah tapi satu 

dapur ya?  

Iya    

Bu, tadi kan Ibu ke 

psikiater. Terus 

psikiaternya bilang, 

‘Bu, kalau ngomong 

sama F tuh gak boleh 

kasar’. Ibu kan terus 

berusaha untuk selalu 

sabar sama F kan. 

Perlakuan Ibu yang 

sabar itu, ke 

kakaknya juga gitu? 

Ya sama kakaknya juga. 

Kalau kakaknya nakal, 

misalnya kakaknya kok, hm... 

musuhi F, gitu ya, kakaknya 

tak marahi. Kalau F yang 

nakal duluan, ya F tak kasih 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Tapi ngasih tahunya 

ke F lebih alus, apa 

sama aja, Bu? 

Ya sama. Saya sebetulnya, 

saya tuh sama anak gak... gak 

begitu... anu... apa... keras. 

Keras bisa, halus bisa. Kalau 

dia mau dikasih tahu ya 

mungkin saya halus ya. 

Kadang kalau gak bisa... lagi 

ngomong, sudah nganu tuh, 

terus saya agak gimana gitu 

ya. Terus nanti tak kendalikan 

lagi, ‘Kowe ki nek dikandani 

kok ngene, marakke Ibu 

emosi’ tapi saya memberikan 

saran anak saya yang besar, 

yang kakaknya F, sama F 

beda. Bedanya gini, kalau F 

kan tuh kan harus dikasih 

pengertian, ‘kamu itu... ini 

kamu, ini kakakmu’ (tangan 

menunjuk ke dua sofa kosong 

secara bergantian) tapi, 

setiap saya ngasi tahu, tak 

dudukkan berdua. ‘Ini 

adikmu, ini kakakmu (tangan 

menunjuk ke dua sofa kosong 

secara bergantian), kamu itu 

sekolah di umum, adikmu 

sekolah di SLB. Kamu harus 

bisa menerima adikmu yang 

baik, kamu adiknya juga 

harus menerima kakak yang 

baik’ tak gituin. ‘Gak boleh 

saling bertengkar yang gak 
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ada gunanya’, aku gitu. Nanti 

kalau masalahnya itu udah 

rumit, adiknya sama kakak 

itu... hm... apa... berkelahi 

gitu ya. maksudnya.. apa... 

gak akur gitu. Anak saya 

yang besar, tak kasih tahu 

sendiri kalau pas adiknya 

sekolah tuh. Nanti, kalau 

adiknya, kakaknya kerja, 

anak saya yang kecil, F itu, 

tak kasih tahu sendiri. Gitu. 

Kakaknya gak denger, dia 

juga gak denger omongan 

saya sama kakaknya, gitu. 

Nanti kalau denger kan, ‘wah, 

aku dibelani’ ‘ah, aku 

diginikan’ lah kan gak bagus. 

Kemarin juga gitu, berkelahi, 

‘oooo ooo ooo’ (menirukan 

nada suara orang berkelahi 

yang tinggi) terus tak panggil, 

‘kamu itu kakaknya, setiap... 

setiap sama adiknya itu’ kan 

senengnya gini 

(memeragakan memukul 

kepala) kethak, gitu 
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Oh, mukul... Heem, kakaknya itu 

senengnya guyon, tapi 

guyonnya tuh guyon... pok 

(memeragakan memukul 

kepala), ‘cah kentir’ gitu. 

‘Bilang lagi, bilang lagi cah 

kentir, bilang lagi (nada 

suara tinggi). Kamu kok 

seperti anak-anak yang lain 

toh? Aku ndak suka. Ibu 

ndak suka kamu ngomong 

gitu (nada suara tegas dan 

tatapan mata tajam). Koyok 

ngono, koyok ngono 

adikmu.’ Tak gitukan. ‘Ooo, 

aku guyon kok’ ‘guyon rak 

koyok ngono’ aku gitu. Tapi 

F-nya kan gak... gak di situ. 

Kalau F di situ ‘Wah aku 
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dibelani kok’ nanti... nanti F 

‘ooo ooo ooo’ (memeragakan 

muka angkuh). ‘Kamu juga 

gak boleh gitu. Kamu itu 

cuma dipegang Mas Adit gini 

aja marah-marah. Kamu....’ 

‘ooo sakit kok Bu, banter’ 

(menirukan dengan nada 

tinggi) kalau sudah bilang 

gitu, ‘yo kamu sing sabar’. 

Nanti kakaknya sing tak 

marahi sek, sing berlebihan. 

‘Kamu gak boleh gitu, kepala 

buat mikir. Kamu mau gak 

dipukul?’ jadi gak sama, ada 

perbedaannya. Kalau F, 

mungkin agak... hm... ya 

biarpun saya tuh di sini 

sudah ‘isshhh’ (memegang 

dada sambil mendesis) uh, 

marahnya kayak apa, 

tak tahan, soalnya orangnya 

kan sensitif 
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Kalau ke kakaknya? Kakaknya ‘wek wek wek 

wek’ (nada suara tinggi) tak 

wek wek wek wek. Tapi gak... 

gak... gak nganu. Ya 

pokoknya intinya tuh 

pengertian, gitu lho. 

Pengertian kalau kamu tuh 

jangan seperti ini. Itu adikmu. 

Besok yang kamu mintai 

tolong tuh adikmu. Kamu 

juga, yang kamu mintai 

tolong kakakmu. Nek nek 

koyok ngene ki terus piye? 

Apa.... gak... gak suka, seperti 

itu. 

  

Kalau F dipukul gitu, 

dia balas gak, Bu? 

Ngamuk, marah-marah (nada 

suara tinggi) 

  

Berarti ndak balas ya, 
Bu? 

Mau balas ya... gak... mau 
bales tapi... dilempar apa, gitu 

sama kakaknya. Yah, 

namanya laki-laki semuanya, 

wes. Tobat kok Mbak 

(menggeleng-gelengkan 
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kepala), bertengkar terus. 

Pusing aku sampekan 

Bapaknya Ibu kalau 

sama kakaknya F tuh 

sikapnya sama kayak 

ke F? 

Sama, gak suka   

Tapi juga bersikap 

kasar, gitu, gak, Bu? 

Ooo ya sama aja   

F dulu waktu kumpul 

sama Bapak, Ibu lihat 

F ada trauma gitu, 

gak, Bu? 

Kayaknya... kayaknya trauma 

sih kayaknya gak ya. Cuma, F 

itu kayaknya kayak saya, gak 

ada perasaan dendam, dia tuh 

misalnya disakiti orang, nanti 

orang... dia tuh... sudah... apa 

namanya... hm... disakiti 

orang, nanti dia sudah baik 

lagi. Ndak punya perasaan 

dendam. Tapi kalau itu sudah 

menyakitkan (nada suara 

panjang dan ditekan) banget, 

paling dia gak mau nyapa, 

deketin, gak mau, gitu aja.  

Per... anu... kalau saya lihat 

lho ya, ndak pernah, kalau 

disakiti sama siapa itu... dia 

tak suruh ‘tuh, main’, ‘gah, 

moh!’ (nada suara tegas 

sambil menggelengkan kepala 

kuat-kuat) ‘gah’ dia gak mau, 

soalnya dia sudah merasa 

disakiti kan, jadi deket aja gak 

mau. Kalau dendam sih ndak 

punya dia. Wong kadang-

kadang, dia disakiti aja masih 

bertanya, tapi kalau 

menyakitinya misalnya 

ngarah gini, misalnya ya, 

misalnya aja, nuduh, ‘kamu 

ngene toh mau? Kowe ngene 

toh? Ngene, ngene, ngene’ 

padahal dia gak melakukan, 
wah dia... ndak mau. Deketi 

aja gak mau. ‘Gah, wong aku 

gak gini kok dikatakan gini’ 

gitu lho. Jadi... dia itu 

kayaknya sifatnya kayak saya. 
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Saya kalau sudah disakiti 

orang yang berlebihan, 

deket aja saya ndak mau. 

Apalagi ngomong, saya 

ndak mau. Bukannya saya 

benci, enggak. Buat apa toh 

saya ngomong, nanti malah 

salah. Lebih baik saya 

menghindar. Menghindar 

tuh cari orang yang lebih 

baik. Istilahnya deketi orang 

yang baik. Wong orang ini 

gak suka sama saya kok saya 

deketi, buat apa? Gitu lho. F 

itu juga gitu karakternya, 

seperti itu. 

EM Subjek 

marah dg 

menarik diri 

Ketika F ke dokter 

yang di Kariadi itu, 

Bu, dia kan disuruh 

tidur di bed, ada 

bercak darah tuh ya? 

Itu kenapa ya, Bu, 

kok sampai ngomong 

gitu kenapa ya, Bu? 

Dia itu merasa lihat darah 

takut, Mbak 

  

Padahal di bed gak 

ada darahnya, Bu? 

Ada. Iya, ada. Saya aja 

melihat. Ih, kok ada darah. 

Lah anak saya kan disuruh 

tiduran, mau diperiksa. Gak 

mau, ada darah. Jijik, gitu lho 

dia itu 

  

Bapaknya Ibu 

orangnya emang 

keras gitu dari muda 

ya? 

Iya, iya   

Ketika meninggal itu 

sakit apa, Bu? 

Sakit ini... apa... hm... prostat. 

Prostat 

  

Bu, beberapa orang 

kan mungkin 

ngomong F edan, dan 

lain-lain. Itu tuh 

dibilang edan tuh 
karena apa, Bu? 

Gak ngapa-ngapain (nada 

suara tinggi) pulang sekolah, 

‘eh, wong kentir, wong stres 

balik’. Ya gak tahu, wong itu 

ada saya di belakang kok. F 
tuh pulang sekolah kan pakai 

tas, pakai seragam sekolah, 

gitu. Ya... orang-orang yang 

gak suka. Nanti F nyanyi-

nyanyi gitu ya dikatakan 
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orang edan. Kan, dia kan... 

seneng, lagu-lagu itu kan 

seneng. Tapi ya saya gak... 

apa... gak marah, biarin. 

Makanya dia tak kasih tahu 

aja, ‘ya kamu jangan nyanyi 

di situ, nyanyi di rumah aja’ 
(nada suara lembut dan 

sabar) 
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Subjek 

menasihati F 

Bu, F lahirnya normal 

ya?  

Normal    

Gak prematur, dan 

lain-lain ya, Bu? 

Gak, lahirnya normal   

Dia itu ke psikolog 

apa ke psikiater, Bu? 

Apa ya... psikolog apa 

psikiater ya... (tertawa kecil) 

kok kurang tahu saya 

  

Itu ketika F umur 

berapa, Bu? 

Umur... dia itu mau masuk 

SD kok. Mau masuk SD, mau 

masuk di SLB, kelas satu ya 

  

F itu dari TK pinter 

Inggris tuh apa di 

rumah diajari, atau 

gimana, Bu? 

Iya... kadang sok tak ajari, 

soalnya di sekolahan juga. 

Sekolahan TK kan juga ada 

bahasa Inggris. Ini apa, ini 

apa. Kalau kucing apa, kalau 

anjing apa. Terus... apa... 

hm... buaya tuh apa. Gitu lho 

Mbak 

  

Ketika TK kan pinter, 

di tes IQ juga IQ-nya 

bagus.... 

Iya, heeh (menganggukan 

kepala dengan nada suara 

agak tinggi) 

  

Di Kagok, gimana 

nilai-nilai F, Bu? 

Kalau di SLB itu ya... hm... 

apa... mungkin di SD G itu 

dia merasa ketakutan sama 

temen-temennya juga bisa. 

Soalnya kan dia kayak 

dianiaya gitu ya. Terus 

disarankan ke SLB. Di SLB 

itu, kalau saya lihat, itu 

tergantung gurunya. Dulu 

waktu diajar Pak X, Pak X, 

bagus-bagus nilainya. Bahkan 
dia tuh bertanggung jawab 

sekali. Setiap apa, dia 

ngomong. Terus, diulang Bu 

Y, tahu Bu Y? Itu kelasnya 
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yang di sebelahnya F tuh lho 

kelasnya 

Aku cuma tahu Bu A 

sama Pak B ik, Bu 

Ooo, gitu. Itu... diajar itu ya 

tanggung jawabnya penuh. 

Bahkan kalau ada apa, ada 

apa, itu... gurunya sering 

ngasih tahu, ‘Bu, sekarang F 

sudah bagus, sudah mau gini, 

gini, gini’ gitu. ‘oh ya’. Terus 

sekarang diajar Bu A itu... 

maaf, ini... apa... hanya 

sekedar... istilahnya, sekedar 

ngomong aja. Itu... diajar Bu 

A itu.. anu... ck... hm... 

kepribadiannya, tanggung 

jawabnya itu kurang, gitu. 

Apa mungkin... ya saya gak 

nyalahin gurunya, enggak. 

Apa mungkin karena, hm... 

apa... gurunya gitu ya. apa 

mungkin... apa mungkin 

karena... hm... apa... terus, apa 

cara mengajarnya mungkin, 

apa... sering... istilahnya gini 

lho, hm... luweh-luweh, gitu. 

Mudeng ndak? Luweh-luweh 

itu maksudnya gimana ya... 

hm... 

  

Oh, terserah, gitu, 

Bu? 

Terserah-terserah, maksudnya 

gitu. Hm... jadi... setiap, 

misalnya gini, F itu pernah 

sangu makanan. Sangu 

makanan itu nasi itu lho. 

Soalnya dia kan pulangnya 

sore, dia laper, kasihan, tak 

kasih sangu makanan, terus 

dimintai temennya. Temennya 

melu makan itu. Temennya 

ikut makan. Dia ngomong 

sama gurunya ‘Bu, ini lho 

pada minta’ ‘dikasih, dikasih’ 

gitu. Paginya dia gak mau 

sangu lagi soalnya dia 

sudah... masih laper, kan 

dimintai sama temen-

temennya, gitu toh. Terus 
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ndak mau lagi. Tapi gurunya 

itu kok ndak... gimana ya... 

ndak ada, hm... marah e sama 

yang minta itu. Kalau Bu Y 

enggak, ‘ayo, jangan, beli 

sendiri’ gitu. Kalau itu ndak. 

Atau mungkin karena 

gurunya... kan... F sekarang 

nakal, Mbak, gak kayak dulu. 

Nakalnya sering bohong. 

Dulu waktu diajar Bu Y gak. 

Dia sekarang sering bohong, 

sering main gak ngomong. 

Main ke rumah temennya gak 

bilang sama saya, nanti tahu-

tahu dia pulang sore, terus... 

apa itu... ‘kamu jangan main 

lho, F’ marah-marah. Jadi 

saya itu gak... gak habis pikir. 

Saya gini, apa mungkin yo... 

ya ini maaf, bukan nyalahin 

gurunya, tapi apa mungkin 

karena dari gurunya masing-

masing. Tapi kenapa waktu F 

diajar Bu Y, Pak X itu kok... 

nilainya itu bagus. Nilainya 

bagus. Nilainya menanjak 

bagus. Terus waktu diulang 

Bu A itu, diajar Bu A itu kok 

nilainya merosot semua. 

Bahkan dia itu, gak... di 

rumah itu sering bohong, 

terus... apa... main gak bilang, 

gitu toh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohongnya tuh 

gimana, Bu? 

Bohongnya ya gak, itu... apa 

namanya... di sekolahan ada 

ini, ada ini, padahal gak, dia 

main. Teman-temannya yang 

ngomong sama saya, gitu. 

Waktu saya mau tanya sama 

gurunya, dia gak boleh. ‘ndak, 
Bu, jangan Bu, nanti saya 

kayak... dikatakan kayak anak 

TK’ gitu. ‘Ya kalau gak mau 

ya kamu bertanggung  
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jawab. Kamu pulang 

sekolah harus pulang, 

jangan main. Opo gurumu 

ndak pernah ngasih tahu 

kamu? Kalau orang abis 

pulang sekolah harus pulang 

sekolah. Apa ka... apa gurumu 

ndak pernah ngasih tahu 

kayak gitu?’ aku ngomong... 

maaf, saya gak nyinggung 

gurunya, enggak, cuma dia itu 

biar tahu kalau saya tuh 

marah, gitu lho. Saya tuh gak 

suka seperti itu. ‘Kalau kamu 

mau main, temenmu aja suruh 

ke sini, kamu pulang ke 

rumah. Tapi dengan satu 

syarat, temenmu harus 

ngomong sama orang tuanya’ 

tak gituin, ‘saya gak suka 

kamu pulang sekolah main 

masih pakai baju seragam, 

seragam sekolah, saya gak 

mau. Satu, kamu gak 

bertanggung jawab dirimu 

sendiri. Kedua, kamu kalau 

ada apa-apa di jalan piye?’ 
tak gituin. ‘Kamu jangan ikut-

ikut temenmu yang ndak 

bener. Ndak mau ibu’ terus 

dia diem aja. Sampai sekarang 

tuh, hm... saya masih 

mantau dia ya, kalau hari 

Jumat tuh saya tanya 

pulangnya jam berapa... ke 

gurunya toh... Jam sebelas 

udah pulang. Terus saya gini, 

‘besok kamu jam sebelas 

harus sudah pulang’ tak 

gituin. Katanya tuh, anak 

berhasil dari orang tua, orang 

tua yang... apa... selalu 

memperhatikan, ya toh. 

Semua juga gak luput dari 

yang di atas sana. Kalau saya 

diem aja nanti anak saya 
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gimana? F tuh gak bisa 

didiemin, harus ada kontak, 

istilahnya gini, ‘Kok kamu 

belum pulang jam segini?’ tak 

diemin dulu. Pulang toh, 

kalau udah mandi, udah 

makan, selesai, tak dudukkan, 

‘kowe mau lungo endi?’ ‘gini, 

gini...’ ‘ngapusi ya kamu ya, 

tadi ibu ngebel’ tapi padahal 

ndak, saya bohong dulu. ‘Aku 

ngebel, katanya kamu main, 

gini, gini’ lah, ngaku ‘lah, aku 

mau main ke temenku 

sebentar tok’ (nada suara 

tinggi) nah, dia ngaku sendiri. 

Jadi, saya harus berbohong 

dulu. ‘Tadi aku lihat kok 

kamu di sana, gini, gini’ 

‘oooo aku sediluk tok, aku 

mau balekke iki, iki, iki’ 

(nada suara tinggi) dia 

ngaku. Tapi kalau saya 

ngomong ‘kamu main neng 

endi?’ ‘ooo aku rak dolan, 

aku ono nganu nek sekolahan, 

gini, gini, gini’ (nada suara 

tinggi). Ndak ngaku. Tapi 

kalau saya ngomong dulu, 

agak berbohong dulu, lah dia 

terus ngaku. ‘Kamu kalau 

sering berbohong, nanti 

mulutmu disowek sama 

malaikat’ tak gituin. 

‘berbohong terus sama ibu yo 

kowe’ ‘iyo, iyo, ndak’ terus 

nanti, udah gak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika lihat anak lain 

dan lihat F kayak 

gitu, perasaan apa 

yang muncul dalam 
diri Ibu? 

Kalau saya gak ada perasaan 

iri atau apalah itu kok, Mbak. 

Tak jalani aja. Memang 

titipan dari Allah kayak gini, 
Mbak, tak terima. Yang 

penting F bisa tak kasih tahu, 

Mbak. Tapi aku bersyukurnya 

sekarang F udah lebih baik, 

Mbak. Sekarang lebih baik... 
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Bu, ketika ke 

psikiater itu, 

diagnosisnya cuma 

hiperaktif aja? Atau 

ada yang lain? 

Gak tahu ya, kayaknya... ada 

yang bilang, tapi bukan 

dokternya ya, orang-orang tuh 

bilang ‘anakmu ki orak hiper, 

anakmu ki autis’ gitu. ‘Autis 

ki tapi deen ki, nganu... hiper’ 

gitu, katanya. Tapi, ‘ah, ndak 

ah, nek autis ki meneng tok, 

kayak G kae’ Tahu G? G iku 

kan gini (melipat tangan dan 

memeragakan posisi 

mematung), kalau udah gini 

(membentangkan tangan dan 

memeragakan seakan ingin 

mendorong orang lain) uuuh 

jorokke temennya, gitu. Nek 

anak... anak... anak saya tuh 

kayaknya ya hiperaktif itu 

kok 

  

Diagnosisnya di 

psikiaternya tuh itu 

aja, Bu? 

Heeh, heeh   

Terus, ketika masuk 

di Kagok, di tes lagi 

gitu, gak, Bu? 

Di tes lagi. Kemarin waktu... 

F kan selama... kelas satu 

sampai... enam tahun ya. 

Selama enam tahun tuh dia 

dimasukkan C1. Toh Pak X 

waktu SMP itu kan bilang 

gini, ‘Lho, ini anakmu ki, 

ketok e ki salah ki. Wong... 

opo... anakmu dimasukkan... 

ini F, maksudnya F kok C1 

tapi kok daya pikirnya kok 

melebihi anak C1’ terus... 

disuruh periksa IQ lagi. 

Dianter Pak X, ke Kariadi toh. 

Tadinya mau di Elisabet, tapi 

Elisabeth gak ada. Tes IQ 

terus di Kariadi tuh... ‘Bu, 

nanti kalau daya... hm... IQ-

nya F itu lima puluh ke atas, 

itu nanti masuk C. Kalau lima 

puluh ke bawah, nanti F 

masuknya C1.’ Ternyata, di 

sana tuh F IQ-nya lima... 

hm... lima puluh ke atas. Ya 
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terus, ‘Bu, ini F masuk C ini, 

50 ke atas’ tapi kadung, sudah 

kadung toh selama kelas satu 

sampai kelas enam 

pelajarannya C1. Gak ada itu 

Beda ya, Bu? Ya beda, beda. Kalau C1 kan 

pelajarannya cuma kayak 

main-main, kayak... misalnya, 

gini, balon satu ditambah 

balon dua, ada berapa. 

Balon... gambar-gambar. 

Burung satu, tambah burung 

satu, ada berapa. Kalau C kan 

ndak. Waktu SD udah diajari 

per... apa... penambahan, 

perkalian, penjumlahan, 

pengurangan, gitu. Jadi F 

hitung-hitungannya agak 

lambat kan masalahnya itu 

tadi. Di waktu di SD keliru 

masukinnya. Sebabnya 

mungkin, saya gak nyalahin 

gurunya. Mungkin, kayak Pak 

B itu melihat kondisi F kok 

ndak bisa anteng, itu, 

hipernya itu lho 

  

Ketika SD itu C1, 

terus SMP mulai 

masuk kelas C ya, 

Bu? 

Iya, SMP mulai C soalnya ada 

perkembangan. 

Perkembangannya dia duduk, 

anteng, gak kayak di SD, ya 

kan. Anu... udah tak terapi itu, 

terus... apa... hm... sering 

disuruh Pak X, bisa, sering... 

pokoknya perubahannya 

banyak sekali lah 

  

Itu tapi dia dari C1 ke 

C ngikutinnya 

kesulitan gak, Bu? 

Nah, kesulitan ya tetep 

kesulitan toh Mbak. Soalnya 

apa? Waktu di SD itu, kalau 

yang C, kelas empat aja udah 

diajarin perkalian, porogapit, 

lah F kan gak. F kan... baru 
SMP diajari kayak gitu. 

Otomatis kan gak bisa seperti 

yang lain, kan yang C kan. 

Saya juga, kasihan juga sama 

F. ‘maaf Pak, ini soalnya...’ 
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‘maaf Bu, ini soalnya, 

makanya lain kali 

diperiksakan’ ‘ya gak bisa 

gitu, wong, ini juga, masuk 

sini IQ-nya juga 50 ke atas 

kok F kok (nada suara 

tinggi)’ 

Masuk SD Kagok tuh 

sudah 50 ke atas, Bu? 

Iya, sudah, maksudnya gini, 

tak masukin di SLB pertama 

kali tuh kan kelas satu, itu 

lima puluh ke atas IQ-nya 

  

F tes IQ, Bu? Iya, kan disuruh Pak B, ‘Bu, 

tolong tes IQ dulu, sebelum 

masuk sini’ itu IQ-nya 50 ke 

atas 

  

Kalau SMP tes IQ 

berapa Bu?

Ya mendekati 70 lah ya. 

Maksudnya gini, kenapa kok 

F gak dimasukkan C, soalnya 

kan 50 ke atas kok malah 

marahi saya, gitu kan. 

‘Makanya diperiksakan, di 

nganu lagi’ ‘lah, kan sudah 

tahu kalau 50 ke atas itu 

masuknya C, 50 ke bawah 

masuknya kan C1. Lah kan 

anak saya waktu pertama kali 

kan sudah 50 ke atas, kenapa 

kok dimasukkan C1’ (nada 

suara tinggi) aku kan gitu. 

Saya gak nyalahin gurunya, 

cuma saya mikirnya gini, 

mungkin gurunya menilai 

hipernya itu, kan gak bisa 

anteng, jalan terus. Sampai 

ditaleni sama Bu C dulu. 

  

Berarti F tes IQ 

pertama kali waktu 

mau masuk Kagok... 

Heem, heem. Jadi udah dua 

kali. Tiga kali sama TK 

  

Pertama kali waktu 

TK, kedua waktu mau 

masuk SD, ketiga kali 
waktu mau masuk 

SMP berarti ya, Bu?  

SMA... SMP... ya... SMP. 

SMP kelas 1 itu suruh tes lagi 

kok 

  

Oh, karena dia kok 

banyak kemajuan gitu 

ya, Bu? 

Iya, melebihi anak C1   
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Bu, ya udah, Bu, 

segini dulu, Bu, 

makasih buat 

waktunya ya 

Ya, sama-sama   
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Wawancara Triangulasi Subjek 1 

Tanya  Jawab  Koding  Analisis  

Malam ya, Pak. Ini saya 

mau ganggu sebentar, 

mau tanya-tanya tentang 

ibunya F, Pak 

Oh, ya, ya   

F di rumah paling deket 

sama siapa Pak?  

F? Ya, sama saya, sama 

bapaknya 

  

Oh, sama Bapak ya. 

Terus, gimana hubungan 

F sama Ibu, ya Pak? 

Hubungannya... sama, baik, 

sama, baik  

  

Hm, maaf ya, Pak, dulu 

waktu Ibu pertama kali 

tahu kondisi F Pak, 

gimana respons Ibu ya, 

Pak? 

Ya... Resposnya ya... sedih 

pertama ya, Mbak, tapi piye, 

wong udah dikasih anak 

sama Yang Di Atas gitu, ya 

diterima Mbak 

  

Maksudnya, setahu 

Bapak nih sebagai 

suami, perasaan-

perasaan apa aja yang 

muncul dalam diri Ibu 

ketika itu, Pak? Ketika 

pertama kali Ibu tahu 

kondisi F, Pak? 

Ya... itu... Waktu itu kan, ini 

F nih kelas 1 SD. Kelas 1 

SD... terus atas saran guru-

gurunya itu kok disuruh 

pindah ke SLB. Ibu waktu itu 

ya sedih, sedih banget, Mbak. 

Cuma... titipan-Nya, ya mau 

gimana lagi. Ya diterima 

ajalah, ikhlas Mbak 

  

Maksudnya, Ibu 

sedihnya gimana, Pak? 

Wah, ya sedih. Ya... sering 

nangis juga setelah tahu gitu 

ya. Terus sempet juga dulu 

pernah sampai jatuh sakit 

  

Oh, sakit apa Pak? Sakit... ya, lambung ya 

Mbak, lambung... kayak 

maag gitu lah 

  

Tapi Ibu emang ada 

riwayat maag, Pak? 

Oh, gak ada, gak ada. 

Mungkin karena pikiran itu 

ya, Mbak ya 

  

Oh, waktu mbatek F itu 

ya Pak 

Ya, iya   

Selain pikiran sedih itu, 

Pak, pikiran-pikiran apa 

lagi, ya, Pak yang 

mengganggu Ibu.... 

Ya. Sama ya... kalau F ini 

angel dibilangi Mbak  

  

Oh, F itu nek dibilangi 

angel toh, Pak? 

Ya... ya gak bisa diem itu. 

Baru disuruh diem, udah 

pergi lagi. Ibu kan jengkel 
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yo, Mbak. Seneng e itu lho, 

mobil wae 

Oh dia seneng mobil ya, 

Pak 

Iya, iya itu kalau lihat mobil 

lewat, kepengennya masuk 

aja 

  

Oh. Berarti dulu Ibu 

sempet sedih ya, Pak 

waktu pertama kali tahu 

kondisi F? 

Iya    

Apa yang dilakukan Ibu 

untuk mengatasi rasa 

sedihnya itu Pak? 

Hm.....   

Maksud saya, kalau Ibu 

dulu sedih gitu, Ibu 

ngapain, Pak biasanya? 

Ibu? Ibu dulu kalau sedih 

ya... terus nonggo... ke 

tetangga.  

  

Ibu sering dolan ke 

tetangga gitu ya, Pak? 

Iya, namanya orang desa 

kan... gotong royong itu kan 

deket Mbak 

  

Pertama kali tahu F 

kayak gitu tuh di usia 

berapa, Pak? 

Ya... usianya... ya itu, SD itu, 

tadi, SD, Mbak. Dulu kan di 

G, itu terus dipindah, disuruh 

pindah ke SLB. Katanya itu, 

ininya lho, Mbak, otaknya 

kurang, gitu katanya 

  

Setahu Bapak, Pak, 

disuruh pindah ke SLB, 

ininya kurang, itu 

penyebabnya apa ya, 

Pak? 

Wah, kurang tahu ya Mbak 

ya. itu... wong istri saya 

waktu hamil baik-baik kok, 

normal, ndak ada apa-apa  

  

Tapi melahirkan juga 

normal, Pak? 

Melahirkan juga normal   

Oh, kalau IQ F berapa 

Pak? 

Wah, lupa, Mbak saya   

Kalau ketika TK, Pak? 

IQ-nya berapa? 

Hm... lali, Mbak   

Sebelum F SD itu, hm... 

oh Bapak berarti tahu 

kondisi F ketika F SD 

ya? 

Iya    

Sebelum F SD itu, ada 

kejadian apa, Pak? 

Misalnya nih, F jatuh, 

terus kepalanya terantuk 

Oh, ndak, ndak. Gak pernah 

jatuh Mbak. Gak, gak, bukan 

karena itu  

  

Kalau panas tinggi gitu 

Pak? 

Gak, gak juga. Setahu saya 

ya... hm... mungkin dulu ya, 
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hm... F ini mungkin gak bisa 

dikasari gitu ya 

Gak bisa dikasari... 

Bapak tahu itu 

maksudnya dari.... 

Dulu kan saya ini hm... 

kumpul sama mertua. Ya 

dulu kan sempet kumpul 

sama mertua saya. Lah... 

itu... mungkin ya, tapi ini 

saya sendiri juga ndak tahu 

persis, tapi... pembawaan 

mertua saya tuh kasar. Jadi 

dari keluarga kasar. Jadi anak 

saya itu sering dikasari 

mungkin ya. Jadi mungkin 

itu, Mbak 

  

Itu maksudnya mertua 

Bapak kasarnya sama F 

doang atau.... 

Oh, ndak, gak. Dia itu emang 

pembawaannya kasar, 

terhadap siapapun ya kayak 

gitu 

  

Oh. Keras, gitu ya, Pak? Iya, keras   

Ketika itu Bapak tahu F 

kayak gitu dari siapa 

Pak? 

Hm... dulu... atas saran 

tetangga ya, itu saya disuruh 

ke psikolog. 

  

Psikolog apa psikiater 

Pak? 

Psikolog    

Menurut psikolognya, 

penyebabnya F kayak 

gitu tuh apa ya, Pak? 

Ya... katanya sih F ini gak 

bisa dikasari, gitu 

  

Hm, heem. Selain 

perasaan sedih itu, 

setahu Bapak perasaan 

apa lagi yang ada dalam 

diri ibu membesarkan, 

merawat F? 

Ya... sedih, juga campur, 

hm... khawatir, dia kalau 

sudah besar, tuh gimana? 

Masa depannya nih lho Mbak 

  

Oh, Ibu sering cerita-

cerita sama Bapak ya? 

Ya, namanya orang keluarga 

kan, kalau malam... santai 

gitu kan cerita. Tentang anu... 

anak, ya segala macam lah 

  

Pikiran apa Pak yang 

sampai hari ini 

mengganggu Ibu 

berkaitan dengan kondisi 
F? 

Hm... Oh ya itu... kalau... 

yang paling dipikirin tuh... F 

ini kalau besok, sudah 

dewasa, lah itu terus gimana? 
Kerjanya, apa gitu lho. Itu 

yang paling, anu... jadi 

kepikiran 

  

F sukanya apa, Pak? Ya itu tadi itu, Mbak, mobil, 

seneng. Jadi kalau pas ada 

  



252 

 
mobil lewat, ya itu 

kepengennya masuk ae 

Kalau Ibu lagi pikiran 

gitu Pak, pikiran tentang 

masa depan F, gitu, 

biasanya apa yang 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi pikiran itu 

Pak? 

Ya... bisanya ya cuma doa ya 

Mbak. Ben ke depan e F ini 

bisa kerja, ya... punya kerjaan 

tetep lah 

  

Oh. Lah ada bayangan 

gak Pak ke depannya F 

mau kerja apa, gitu, Pak? 

Ya... saya, ndak... ndak 

punya bayangan apa ya... 

Cuma, kalau saya lihat, F ini 

anaknya kan suka mobil ya. 

Lah itu mungkin bisa kerja 

bengkel apa, gitu, Mbak 

  

Ketika proses merawat, 

membesarkan F, Pak, 

Ibu sering curhat tentang 

kesulitan-kesulitan apa 

aja yang dihadapi Ibu, 

Pak? 

Ya... itu... nek F itu gak bisa 

diam, apa... Ya, itu, itu yang 

jadi masalah, Mbak 

  

Kalau F gak bisa diem 

gitu, terus respons Ibu 

gimana, Pak? 

Ya itu... ngamuk-ngamuk. 

Bengok-bengok kadang-

kadang 

  

Selain ngamuk-ngamuk, 

bengok-bengok gitu.... 

Ya... Dulu waktu kecil ya 

pernah sampai dipukul kok 

Mbak.  

  

Oh. Dipukul karena apa, 

Pak? 

Ya itu, gak bisa diem, itu, 

lho, Mbak, Ibu jengkel 

  

Kalau Ibu marah, gitu, 

Pak terus apa yang 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi marahnya itu 

Pak? 

Ya... istifar ya, Mbak. Minta 

kesabaran sama sing di atas. 

  

Gimana reaksi keluarga 

besar Bapak, Ibu, 

terhadap kondisi F pak? 

Ya... namane orang, ya, 

Mbak, ada sing seneng, ada 

sing ndak ya, Mbak 

  

Maksudnya itu, gak 

senengnya tuh gimana, 

Pak? 

Gak senengnya... itu... ya... 

ada yang pernah ngatain anak 

saya edan lah, kentir lah, 

macam-macam lah 

  

Terus, ketika Ibu denger 

slentingan-slentingan 

kayak gitu, Pak, gimana 

respons Ibu, Pak? 

Ya... Ibu? Ibu ya sedih, 

campur marah juga. 
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Maksudnya sedihnya itu 

gimana Pak? Cara dia 

ngungkapin sedihnya 

Ya... nangis. Namanya istri 

saya kan... apa... perasaannya 

halus, jadi nangis. Sering 

nangis juga 

  

Selain sedih juga ada 

marah ya, Pak. 

Marah... ya marah, sedih, 

campur dah 

  

Ketika marah itu, 

ngungkapkannya 

gimana, Pak? 

Ya ngomel-ngomel, 

ngomong kalau loro ati. 

Anak orang kok diurusi 

  

Oh. Biasanya, ketika Ibu 

sedih, ngomel-ngomel, 

ngomong sakit ati, gitu, 

apa yang biasanya 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi hal tersebut, 

Pak? 

Ya wes, bisanya cuma doa 

aja, Mbak, doa 

  

Pikiran-pikiran apa lagi 

ya, Pak, yang paling 

mengganggu Ibu 

berkaitan dengan kondisi 

F? 

Ya itu tadi. Kalau F kan ndak 

bisa diem, gak bisa dibilangi, 

sama mikir kerjaan buat F. 

Lah itu yang jadi pikiran 

Mbak. Nek gak dapat kerja 

itu piye. 

  

Ketika Ibu mikir kerjaan 

buat F, gitu, apa yang 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi hal itu? 

Itu kan saya kan... sering 

nganu... sering... ber... anu 

ya, ber... ngomong-ngomong 

sama Ibu. Ya... bisanya 

paling cuma ya berdoa ya, 

Mbak 

  

Ya udah, Pak, segini 

dulu Pak wawancaranya. 

Makasih buat waktunya 

ya, Pak 

Ya    
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Wawancara Pertama Subjek 2 

Tanya  Jawab  Koding Analisis  

Siang ya, Bu. Ini saya 

mau ganggu bentar, 

mau tanya-tanya, Bu. 

Iya   

Ibu kerja apa, Bu? Kerjanya? Warungan   

Kalau Bapak, Bu? Bapak pemborong   

Anaknya Ibu berapa, 

Bu? 

Satu    

Kalau umur Ibu 

berapa? 

Sekarang 47   

Kalau Bapak, Bu? Bapak...... 47 tambah..... 

51 

  

Berarti terpaut empat 

tahun ya, Bu. 

Iya....   

Pertama kali punya 

anak I umur berapa, 

Bu? 

27   

Pertama kali Ibu tahu I 

kondisinya kayak gitu, 

di usia berapa, Bu? 

Satu tahun   

Kronologisnya Ibu 

bisa tahu gimana, Bu? 

Temennya udah bisa 

bicara, I belum. Temennya 

udah bisa berjalan, dia 

belum. Semua terlambat 

  

Terus Ibu periksa ke 

dokter apa gimana? 

Saya ke Tumbuh Kembang 

Kariadi. 

  

Itu psikolog apa dokter 

ya, Bu? 

Ya ke dokter.... dokter 

sama psikolog juga... kita 

konsultasi. Terapi. 

Melakukan terapi. Terapi 

untuk bermain. Ya itu kan 

kalau dulu kan, untuk 

bergaul sama teman kan 

susah. Ya pengenalan, 

mainan, terapi wicara. 

Terus ke TK umum gak 

bisa, belum bisa ngikuti.... 

  

Dimasukkan ke TK 

umum itu usia berapa, 

Bu? 

Dulu tuh masih ikut-ikut 

kok. Di desa kan gak ada 

playgroup gitu. Ya empat 

tahunan. Empat tahun udah 

tak ikutke, terus itu.... 

pindah ke sini. Terus, tak 
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tanya-tanya... masuk ke Bu 

Hajah Soemiyati itu. Di 

situ terus dia ngikuti. 

Pertama ke tes psikologi 

dulu sama dokter itu to... 

apa... di Elisabeth tes IQ... 

terus... itu... terus saya 

masukkan sampai dewasa, 

sampai remaja... dari nol 

itu dulu di sekolah itu. 

Waktu I umur satu 

tahun kan dibawa ke 

Kariadi, itu 

diagnosisnya apa, Bu? 

Ya memang 

perkembangannya kurang, 

jadi perlu terapi-terapi 

  

Terus waktu ke 

Elisabeth, 

diagnosisnya apa, Bu? 

Hm... gak... ya cuma 

perkembangannya kurang 

aja. Soalnya dari lahir, jadi 

kita harus berlatih, 

berlatih, berlatih 

  

Setelah punya anak I, 

gak ada keinginan 

punya anak lagi, Bu? 

Ya ini... saya tuh kan 

keguguran terus. I itu anak 

ketiga. Terus abis itu, ada 

lagi, dua kali lagi 

keguguran lagi. Pokoknya 

lima. Kata dokter itu, 

kandungannya lemah. 

Terus, itupun waktu aku 

hamil I tuh, lima bulan gak 

boleh kerja, kudu istirahat 

  

Tapi setelah punya I, 

Ibu ada perasaan 

trauma gak untuk 

punya anak lagi? 

Kadang... tuh ya trauma. 

Kan saya sama Bapaknya 

udah pisah sekarang. Sejak 

umur..... I.... aku udah 

janda udah 11 tahun 

  

Oh. Ini I usia berapa, 

Bu? 

18... 19.... sekarang tapi 

bapaknya ya pengertian... 

sekarang kalau apa... ke 

sini.... ya saya seneng gitu 

  

Waktu dulu pertama 

kali Ibu tahu kondisi I 

kayak gitu, perasaan-

perasaan apa yang 

muncul dalam diri 

Ibu? 

Ya.... saya tetep gak malu 

ya. Ke mana-mana tak 

ajak-ajak, malah sekarang 

udah dewasa dia sama 

ibunya diajak, malu, 

katanya udah dewasa, gitu. 

Kalau dulu kan ke mana-

mana ikut. Ke pasar, ke 
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mana ikut. Sekarang diajak 

kondangan gak mau, malu. 

Ke pasar gak mau, malu. 

Ya mungkin ada faktor 

keturunan juga. Kakak 

saya, dua. Adik saya, satu. 

Kondisinya kayak gitu. 

Terus dari bapaknya juga 

ada. Dari apa tuh... Dari 

kakaknya ada satu, dari 

kakaknya perempuan ada 

dua. Jadi dari faktor kita, 

sama-sama ada, ada faktor. 

Ya alhamdulillah, adik 

saya itu, yang normal itu 

punya anak normal. Kan 

keluarga saya lima, saya 

tengah. Dua kakak saya 

kayak I, adik saya kayak I. 

Adik saya yang satu, yang 

ragil normal. Yang ragil 

punya anak alhamdulillah 

normal 

Kalau respons Bapak 

ketika pertama kali 

tahu kondisi I gimana, 

Bu? 

Ya sudah tahu ya. Kan, 

waktu cerai tuh kan I udah 

sekolah di sini juga. Bapak 

ibu gurunya tahu juga 

kalau saya pisah. Ya tahu... 

ya mungkin lebih baik 

seperti itu, ya kita jalan 

masing-masing. Tapi tali 

silaturahmi tetep jalan 

dengan baik. Sana sudah 

punya keluarga, anak-

anaknya dua normal semua 

alhamdulillah. Kan mantan 

saya nikah lagi, punya 

anak dua, laki-laki normal. 

Ya alhamdulillah normal 

  

Kalau Ibu lihat I, lalu 

lihat anak-anak lain, 

perasaan apa yang 

muncul, Bu? 

Hm, gimana ya... kita gak 

boleh iri lah. Kita sudah 

dianugerahi, dikasih 

rejekinya lain-lain. Kita 

mensyukuri, gitu. Ya 

kalau pengen sih, ya 

pengen ya kita punya.... 

 

 

 

 

EI 

 

 

 

 

 

Ada keinginan 

untuk punya 

anak normal 
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tapi kita kembali lagi, 

semua itu udah rejeki dari 

sana. Kita mensyukuri. Ya 

alhamdulillah sih... 

(menangis) saya dapat 

satu... buat semangat. 

Mesti sabar... percuma, 

tuker yang baik juga gak 

mau ya... darah daging kita 

sendiri.  

 

 

 

 

 

 

Apa yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi 

perasaan itu? 

(menangis) Ya pokoknya, 

harus sayang. Semampu 

saya. Kebutuhan I 

nomor satu. Semampu 

saya. Dan semangat lah, 

mencari rejeki. Ya 

mudah-mudahan, nanti dia 

kalau dapat jodoh itu yang 

normal. Jadi bisa... apa... 

apa tuh... membantu 

kehidupan dia, itu. 

Harapan saya seperti itu. 

Yang ngemong. 

Mendapatkan orang yang 

sabar untuk mendampingi 

dia nantinya. 

EFC Subjek berusaha 

untuk semangat 

bekerja demi 

memenuhi 

kebutuhan I 

I orangnya kayak 

gimana, Bu? 

Orangnya keras. Kalau dia 

marah, kita gak boleh 

marah. Kalau dia marah, 

kita harus lebih sabar. 

Nanti kalau dia sudah 

tenang, baru kasih 

masukan, pengertian 

 

 

 

 

PFC 

 

 

 
 

Subjek memberi 

masukan I ketika I 

sudah tenang 

Kalau dulu sebelum 

pisah sama Bapak, I 

lebih dekat sama Ibu 

atau sama Bapak? 

Ya sama saya. Bapaknya 

tuh ya keras, tempramen 

tinggi. Bapaknya 

tempramennya tinggi. 

Nanti kalau sama 

bapaknya bisa berantem. 

Ya mungkin karena 

mungkin bapaknya 
sekarang udah legowo, 

udah tua, mengurangilah 

sifat-sifat seperti itu. 

Sekarang, ya udahlah, 
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kalau anaknya seperti itu, 

ya mungkin 

bapaknya malu kan, 

bapaknya gimana gitu kan. 

Ya mengingatkan saja. 

Gak pernah, gak usah 

dimarahi yang gini, gini. 

Kan udah dewasa, gak 

perlu dijewer atau diapain. 

Kalau marah, dia maunya 

apa. Gak perlu dibales. 

Kalau dia marah, dikasih 

masukan, gitu. 
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Subjek memberi 

nasihat kepada I 

Kalau dulu pertama 

kali, ibunya Ibu, jadi 

mbahnya, tahu kondisi 

I, gimana 

tanggapannya? 

Hm, gimana lagi. 

Disyukuri ajalah. 

Namanya juga cucunya. 

Kita diberi titipan gitu, gak 

boleh beda-bedakan sama 

yang normal. 

Perlakuannya sama. Malah 

sama yang seperti ini harus 

lebih perhatiannya. 

Soalnya kan kurang, jadi 

harus perlu perhatiannya 

lebih. Ya... saya tuh 

punya anak laki-laki satu 

yang saya khawatirkan 

tuh cuma... saya 

takutnya kalau sampai 

kena pengaruh luar. 
Makanya kalau malam tuh, 

boleh main sama temen-

temennya ke sini. Kadang, 

kayak kemarin tuh. ‘Ooo, 

udah remaja kok, udah 

dewasa, ya main’ 

‘boleh....’ aku ngomong 

gitu, ‘tapi kalau waktunya 

pulang ya pulang, 

waktunya makan ya 

makan.’ Ya alhamdulillah 
nurut, kalau malam ya 

udah di rumah. Saya 

khawatirnya kalau 

pengaruh luar, sampai 

ke narkoba, ke.... yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek cemas 

bila I mendapat 
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buruk dari luar 
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I mendapat 

pengaruh buruk, 

salah satunya 

narkoba 

 

 



260 

 

itu yang saya takutkan. 
Jangan sampai pernah 

ketemu. Makanya 

waktunya pulang, pulang. 

Kalau misalnya ke 

tempat siapa, tak titipin 

orang yang itu, ‘tolong, 

anakku’, aku gitu, 

‘jangan sampai ke yang 

gak baik.’ 
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Subjek 

menitipkan 

anaknya untuk 

diawasi pada 

orang lain  

Orang tua ya bisanya 

kayak gitu ya, Bu. 

Nasihatin... 

Iya, makanya. Saya 

pengennya dia itu kerja. 

Ya kerja..... dia senengnya 

apa... dia pengen... kayak 

kemarin tuh, sempet 

pengen jualan bakso, tak 

titipkan temenku. Lah, 

bosen. Lah pengennya 

apa.... tambal ban. Tak 

titipkan temenku, orang 

tambal ban, gak perlu 

digaji. Yang penting dia 

kreatif. Ya gak tahu nanti, 

kalau nanti udah lulus 

gimana. Pengen saya sih, 

kan pakdenya punya 

bengkel, biar nanti ikut ke 

bengkel juga bisa. Biar 

latihan lah. Saya kalau di 

rumah sendiri kan 

pekerjaan banyak, tapi kan 

jenuh kalau sama ibunya. 

Nanti kurang pengalaman. 

Yang penting kan yang 

positif, saya ndak papa. 

Dulu kan sampai parkir-

parkiran juga itu. Ya tak 

titipkan sama orang 

parkiran. Soalnya kan di 

jalanan ya. Situasi 

jalanan sama rumah kan 

lain. Kan keras dianya. 

Gak boleh sampai rebutan. 

Tak titipkan orang sana. 

Sekarang udah bosen. Gak 

tahu lagi. Kita ngikuti aja 
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tukang parkir 

ketika I mencoba 
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mau gimana, yang penting 

baik 

Ibu tahu gak, ada satu 

hal gitu yang paling 

disenangi I gitu, ada 

gak Bu? 

Dia senengnya apa ya... 

makanan atau.... 

  

Maksudnya, kegiatan, 

Bu. 

Gak tahu tuh. Belum tuh, 

saya belum menemukan 

seperti itu. Kan saya di 

rumah jarang masak, 

mungkin di sekolahan 

banyak keterampilan 

masak itu ya... kemarin 

aku coba beli kompor gas, 

kan selama ini kan 

pakainya kayu... minyak 

itu... soalnya kan ibu saya 

sukanya pakai minyak... 

dia ya masak, goreng, itu 

ya pinter. Malah saya itu, 

kalau gak masak, dia yang 

masak. Goreng itu, itu 

kan.... kalau saya kan 

kadang takut-takut 

muncrat, dia itu ‘ooo, Ibu, 

gini, gini’, dia santai... oh 

berarti dia di sekolahan 

diajari keterampilan, bisa. 

Kayak udah luwes, gitu...  

  

Bina diri ya, Bu? Iya, heem. Kemarin bikin 

apa... kalau sudah tuh 

dibagi-bagi. Kadang suka 

bikin kok, dia makan 

sendiri aja gak... bikinkan, 

apa... ponakan-

ponakannya. Dia makan 

paling satu, dua. Malah 

kemarin temennya dateng, 

dikasihkan temen-

temennya. Bikin roti bakar 

  

Dia pinter bergaul ya, 

Bu? 

Iya. Sosialnya tinggi... 

sosialnya tinggi. Kalau dia 

gak minta beli pulsa atau 

apa. Dia itu uang belum 

hafal juga ya. Kembalian-

kembalian juga.... tapi 
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tahu, ini lima puluh, ini 

seratus, ini dua ratus, ini 

lima ribu, tahu. Ya... kalau 

malam minggu itu, suka 

nraktir temen-temennya. 

Sosialnya tinggi dia kalau 

sama temen-temennya... 

kadang tuh, saya tuh, 

waktu... waktu kegiatan 

sosial tuh toh, ke Jogja 

kemarin toh, ibu-ibunya 

bilang sama aku, ‘Bu, 

terima kasih, Ibu, I 

nganterin ini...’ Lah saya 

malah bingung, anak saya 

ya alhamdulillah, yang 

penting gak merugikan 

orang, kalau bantu orang 

sih gak papa 

Oh, dia suka kegiatan 

sosial ya, Bu? 

Iya, anak saya suka. Sama 

temennya tuh, royal 

banget, Mbak... sosialnya 

tinggi. Kadang kalau 

malam minggu, ‘Bu, 

temenku bobok sini ya, 

boleh?’ ‘boleh’ kadang 

tidur sini. Daripada I tidur 

tempat temen, mending 

temennya tidur sini 

  

Kalau sikap tetangga-

tetangga terhadap I 

gimana, Bu? 

Namanya orang tuh ada 

yang suka, ada yang gak, 

ya, Mbak... kalau saya, 

biar mereka bagaimana, 

yang penting anak saya 

gak merugikan orang, gitu. 

Yang penting anak saya 

gak mengganggu, gak 

merugikan orang lain... 

namanya orang, ya ada 

yang suka, ada yang gak 

suka.  

  

Gak sukanya tuh 

gimana, Bu? 

Ya namanya orang... 

ngomongin. ‘Anak kayak 

gitu sapa yang mau... anak 

kayak gitu, nanti gimana 
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besarnya?’ Ya, macem-

macem lah 

Kalau Ibu dengar gitu, 

gimana perasaan Ibu? 

Ya.... gak papa. Siapa 

orang yang mau dititipi 

kayak gitu? Kita syukuri. 

Gak papa.... gak papa..... 

(nada suara rendah) yang 

penting saya punya 

prinsip, anak saya gak 

merugikan orang lain, gak 

mengganggu. Saya juga 

gak minder, anak saya tak 

ajak ke mana-mana. Dia 

itu pengen bawa motor... 

ya alhamdulillah, itu kan 

suatu kreatif dia. Kalau 

saya di Kariadi, saya 

sangat bersyukur kok. 

Itu, yang lain-lain, 

yang... apa.... di bawah 

anak saya, tuh, banyak 

sekali. Saya tuh, dulu, 

waktu ke Tumbuh 

Kembang tuh... kalau 

kita lihat ke bawah, 

masih ada yang seperti 

itu. Kalau kita lihat ke 

atas terus, gak ada habis 

e (hampir menangis). 
Pokok e, anakku bisa naik 

kendaraan, bisa 

menyesuaikan dengan 

teman-temannya, meski 

agak, ininya kurang 

(menunjuk dahi), 

ngomongnya kurang. Tapi 

dia kok percaya diri.... 

EK 
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Menurut subjek, 

tidak ada orang 

tua yang mau 

dititipi anak 

bergangguan oleh 

Allah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencoba berpikir 

positif  

Usaha-usaha apa yang 

sudah Ibu lakukan 

untuk ke depannya I, 

Bu? 

Maksudnya untuk prospek 

kerjanya dia? Gitu? 

  

Abis ini, I mau ke 

mana, gitu, Bu. 

Ooo... abis ini dia mau 

gimana, mau ikut 

bapaknya. Kan bapaknya 

itu kontraktor, gitu. Apa 

nanti mau ikut bapaknya, 
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apa nanti ikut saya, apa 

nanti ikut pakdenya. 

Terserah dia, dia maunya 

gimana. Yang menjadi 

kesenangan dia apa. Yang 

penting positif, saya 

dukung aja. Apa mau ke 

bengkel, apa mau ikut 

temen saya tambal ban, 

apa mau ikut bapaknya ke 

proyek, apa mau ke 

material. Kerjaan 

bapaknya kan banyak, mau 

bantu-bantu, gitu. Ikut ke 

material, apa gimana... dia 

maunya gimana, gitu. 

Ibu kan tadi ngomong, 

Ibu khawatir, cemas, 

kalau I misalnya 

terpengaruh narkoba, 

dan lain-lain. Apa 

yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi rasa 

khawatir itu, Bu? 

Ya makanya tak pantau 

terus. Ya pokoknya, saya 

gak izinkan anak saya 

main sampai malam. 

Pokoknya sampai jam 

sembilan, jam sepuluh, 

harus sudah di rumah. 

Mainnya di mana, dengan 

siapa-siapa. Ya pokoknya 

waktunya mandi, 

waktunya apa, harus 

pulang. Gak boleh sampai 

nginep-nginep gitu.  

PFC Subjek 

memantau I  

Kalau reaksi keluarga 

besar Ibu dan keluarga 

besar Bapak terhadap 

kondisi I gimana, Bu? 

Perhatian... bahkan kalau 

kadang bapaknya ke sini, 

terlalu memanjakan, saya 

gak boleh. Kalau dari 

keluarga sana terlalu 

memanjakan, minta ini-itu, 

nanti dia manja malah 

minta minta sakdet 

saknyet, saya yang susah. 

Semua mintanya gak boleh 

langsung dikasihkan. Ini, 

udah mau minta motor 

lagi. ‘Nanti tak carikan’, 

biar dia belajar prihatin 

juga, cari uang tuh susah 
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Pikiran apa Bu, yang 

paling mengganggu 

Ibu kalau Ibu lihat I? 

Yang bikin saya susah 

tuh.... kadang kalau dia 

marah aja. Takut.... 
kadang... dia kan suka 

telepon-teleponan sama 

temen-temennya, kalau 

pulsanya habis kan dia 

minta. Ya musti saya rem. 

Dikendalikan. Ya saya sih 

kadang ngerti juga, dia di 

sini gak punya temen sih... 

gak ada temen... dia kan 

perkembangannya sudah 

remaja. Di rumah kan dia 

bosen juga. Ya kadang 

bantu-bantu saya 

 

EC 

 

Subjek cemas 

bila I berulah 

ketika marah 

Kalau di sekitar sini 

berarti kebanyakan 

anak kecil-kecil ya, 

Bu? 

Hm... seumuran kan 

normal-normal semua. Ya 

mungkin kan yang normal-

normal main sama anak 

saya kan ya gak mau. Gak 

sepaham lah pikirannya. 

Ya kadang temennya itu 

yang main ke sini, atau dia 

main ke sana, gitu. Ya, 

saya ndak papa lah, lah 

masa remaja, yang penting 

positif. Saya bilang kalau 

bawa motor hati-hati. 

Hati-hati.... dulu kan, itu, 

masih... masih dianter 

kalau pagi, itu. Gak mau. 

Pengennya, suka... bapak 

ibu gurunya juga bilang, 

Mbak, ‘Bu, jangan dulu’, 

lah tapi di rumah ribut 

terus pengen bawa motor, 

ya saya berdoa aja sama 

yang di atas, saya 

pasrah, lindungi anak 

saya, gini, gini. Daripada 
marah kan. Lah saya 

pokoknya hati-hati. 

Pokoknya hati-hati. Gak 

boleh ngebut. Pokoknya 

yang nurut, jalannya gak 
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boleh ngebut-ngebut. Dia 

bilang, ‘Bu, kalau gitu aku 

dibawai, anu.... soale nek 

Senin ki macet’ gitu. 

Kalau pagi mungkin agak 

longgar. Ya makane tadi 

tuh berangkat, tak 

bangunin pagi. Ya 

mungkin agak sepi ya nek 

pagi ya. Gak papa... Ya 

intinya berdoa aja lah, 

anak saya dilindungi, 

gitu aja. Daripada dia gak 

boleh bawa motor marah-

marah, lah ya... saya beri 

kepercayaan, gitu, Mbak 
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Subjek berdoa 

untuk 

keselamatan I 

Kalau I marah, cara 

apa yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi hal 

itu, Bu? 

Ya aku diem aja. Soalnya 

nek aku bantah, nanti 

malah di depan dilempari 

nanti. Kadang itu. Pernah 

tuh aku marah tuh, sampai 

kadang... masalah apa tuh 

ya... kamar... kamar tempat 

tidur saya tuh dikasih air 

semua. Sekarang, sudah, 

tak sabarke. Sudah... 

Kalau dia marah, nanti 

kalau dia sudah lega, 

sudah tenang, baru... 

baru dikasih masukan 
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Subjek 

memberi 

masukan untuk 

I 

Banyak sabar ya, Bu? Oh iya, heeh, sabar. Dia itu 

tersinggungan... 

tersinggungan....  

  

Kalau I marah, 

perasaan apa yang 

muncul dalam diri 

Ibu? 

Capek... sabar, kudu 

sabar...  

ya doa lah, minta diberi 

kesabaran hatinya. Yang 

sabar. Ya kalau minta 

uang... kalau minta uang... 

‘Ibu tokonya sepi. Sabar 

dulu’. Nanti kalau udah 
saya janjikan tuh, dia titen. 

Dia itu titen. Dia itu 

misalnya pergi ke suatu 

tempat, saya gak tahu. 

Sekali pergi, dia hafal, dia. 
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Di mana... dia pergi sekali 

langsung ingat jalannya 

lewat mana. Titen. Dia tapi 

kan bacanya belum bisa 

dia. Makanya dia SMS 

belum bisa, bisanya 

telepon.  

Ada perkembangan 

gak, Bu, sebelum I 

masuk ke Hajah 

Soemiyati sama 

setelah I masuk ke 

Hajah Soemiyati? 

Ya ada. Kemandiriannya. 

Biarpun dia gak bisa baca 

tulis, tapi dia kan pinter 

beradaptasi sama teman. 

Terus belajar mandiri.  

  

Hubungan Ibu sama 

Bapak sebelum punya 

I sama setelah punya I 

ada perbedaan gak, 

Bu? 

Wah, saya tuh dulu 

masalahnya sama 

bapaknya tuh gak... gak... 

gak... gak, ini... belum ada 

perkenalan. Jadi kan gak 

tahu sifat-sifatnya ya, 

tempramennya gimana-

gimana. Terus setelah kita 

pisah, sekian lama, 

bapaknya I kan baik tuh 

setelah I SMP kan. Dulu 

kan gak mau. Ya, ada 

masalah pribadi lah. Lah 

itu kan mungkin bapaknya 

menyadari kesalahannya. 

Jadinya sekarang tali 

silaturahmi baik. Sama I, 

sama saya, bapaknya 

sekarang jadi temen. Bisa 

makan bareng, apa-apa 

bareng. Anaknya pengen 

apa, belanja bareng. Jadi 

temen. Bukannya dia 

nikah, terus masing-

masing, itu gak. Kita 

komitmen, udah keluarga 

masing-masing, intinya tali 

silaturahmi demi anak. 

Gitu. Fokusnya cuma 

anak. Jadi keluarga sana 

pun, istri anaknya Bapak, 

ke sini, kayak saudara. 

Bapaknya, adiknya ke sini 
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juga, jadi udah kayak 

saudara. Kita baik.  

Adiknya bapaknya, 

Bu? 

Kakaknya bapaknya, 

adiknya bapaknya, kan 

sering ke sini. 

Talisirahturahminya baik.  

  

Kalau Ibu merasa 

perasaan gak enak apa 

sedih gitu, pernah 

cerita ke orang lain 

gak, Bu? Curhat gitu.  

Wah... saya kalau... saya 

kan sendiri ya. 

Mendingan saya sholat. 

Saya... (menangis) saya 

gak mau ya, curhat sama 

orang... kalau orang itu... 

enak minta jalan keluar, 

minta perlindungan sama 

yang di atas. Lebih 

nyaman. Saya sendiri aja 

lah. Ceritanya sama yang 

di atas. Minta 

perlindungan. Namanya 

orang kan ada yang 

seneng, ada yang gak 

seneng kan ya, malah 

gak baik nanti. Ya saya 

maunya curhat sama yang 

di atas. Minta 

perlindungan sama yang di 

atas. Ya kalau saya sholat 

malam tuh. Saya, jodoh, 

itu kan Dia yang ngatur. 

Untuk anak saya, 

keselamatan, 

perlindungan, saya 

mintanya sama yang di 

atas. Kita gak boleh minta 

sama orang. Iya kalau 

orang itu baik. Kan lebih 

nyaman. Seperti ya.... 

anak saya, ya saya 

kadang khawatir, bawa 

motor sendiri, ramai 

seperti itu. Kalau gak saya 

izinkan, anak saya marah. 

Makanya saya minta 

perlindungan sama yang 

di atas. Minta diberikan 

keselamatan, lindungilah 
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anak saya ya Allah, saya 

minta e gitu (suara 

bergetar).  

Berarti Ibu mengatasi 

perasaan-perasaan 

tersebut dengan 

berdoa ya? 

Iya, iya.... heeh....   

Setelah berdoa, apa 

efeknya Bu? 

Ayem. Kita berserah diri. 

Adem. Apa-apa kan yang 

ngatur Dia. Kalau kita 

berserah diri, kita berdoa, 

kita mendapatkan 

kenyamanan, dari 

keruwetan. Kalau kita 

berserah, semua masalah 

ada jalan keluarnya. Saya 

tuh udah.... (menangis) 

jalani kehidupan ini sama 

bapaknya tuh... banyak.... 

semuanya tuh intinya 

ikhlas. Kalau kita ikhlas, 

pasti akan mendapatkan.... 

mendapatkan.... hm.... 

penyelesaian... jalan. Allah 

akan memberkahi.  

  

Kita cuma manusia 

yang cuma bisa jalani 

aja ya, Bu? 

Iya. Iya. Iya intinya gitu. 

Orang mungkin bisa 

ngomong A, B, C, D, E, 

biar mereka ngomong... 

tapi yang tahu yang di atas 

lah. Kalau kita baik sama 

orang, isya Allah akan 

baik juga, gitu. Seperti itu. 

Kalau kita baik sama 

orang, orang juga pasti 

akan baik sama kita. Kita 

gak nyakiti orang, ya 

alhamdulillah semua akan 

diberi jalan kemudahan. 

Kalau kita gak 

menyusahkan orang, kita 
ya gak disusahkan. Kalau 

kita ikhlas, semuanya akan 

menjadi keberkahan. Gitu. 

Intinya seperti itu. Saya 

bisa me.... me.... me... apa 
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tuh (menangis) 

mengambil... 

mengambil.... 

kesimpulan.... 

kesimpulan... dari 

perjalanan hidup saya, 

rumah tangga yang seperti 

ini, intinya hanya satu, 

ikhlas. Ikhlas akan 

membawa keberkahan, 

pasti. Allah akan 

mengabulkan semua yang 

kita ikhlaskan, maka akan 

diberikan lebih. Pasti. Kita 

ikhlas, berserah diri... 

Setelah Ibu ikhlas, 

berkah apa yang sudah 

Ibu terima, Bu? 

Saya cerita lagi ya. Saya 

nikah sama bapaknya I 

tuh... waktu cerai saya 

habis-habisan. Mobil, 

rumah... kalau kita 

pikirkan, kita bisa stres 

(menangis) saya pulang 

sama I tuh, hanya baju... 

gak punya apa-apa. Hanya 

diberi kekuatan Allah dan 

keikhlasan. Tabungan 

tuh.... aku ikhlas, akan 

dikembalikan semua yang 

lebih. I masih kecil waktu 

TK. Ya alhamdulillah 

sekarang semua bisa 

kembali. Dulu saya beli 

baju tuh setahun sekali, 

uangnya habis, sekarang 

mau tiap hari beli baju 

bisa. Gitu... asal kita baik 

sama orang... (menangis) 

terlalu sakit... setelah I 

sunatan... khitan... khitan... 

bapaknya mencari sendiri. 

Mungkin merasa dia 
bersalah sama saya (suara 

bergetar), dia kembali 

mencari saya. Saya merasa 

masih sakit hati. Tapi dia 
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sudah berubah, apa 

salahnya kita baik. Saya 

membuka hati baik. Ya 

intinya buat anak. Ya 

kembali lagi... kalau kita 

ikhlas, kita berserah, akan 

mendapatkan keberkahan, 

akan mendapatkan 

kedamaian 

Ada jalan e ya, Bu? Iya. Mau mencemooh, 

mau apa, mau... mau 

mengatakan apa, terserah 

mereka. Yang penting hati 

kita, dengan masalah kita, 

kita yang tahu. Kita gak 

peduli dengan urusan 

orang lain. Ya pokok e kita 

gak nyakiti, gak.... dah, 

gitu aja. Yang penting kita, 

hati kita, niatnya baik. Ya 

saya itu kalau mau 

menikah lagi kadang ya 

takut juga ya, anak saya 

seperti itu keadaannya. 
Yang tanggung jawab, ya 

sama anak saya. Saya 

sampai sekarang masih 

sendiri 
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Subjek cemas 

memikirkan 

tentang kondisi I 

sehingga ia belum 

menikah lagi 

hingga sekarang 

Berarti Ibu belum mau 

menikah lagi karena 

apa? 

Iya, juga, iya. Anak saya... 

kan punya saudara-saudara 

saya kayak gini juga saya 

mesti emong juga, gitu 

lho. Ndak mudah orang.... 

hm... dalam satu 

pernikahan menyesuaikan 

dua keluarga, itu gak 

semudah itu lho. Makane 

itu. Karena saya sudah 

merasakan pernikahan 

seperti itu. Kalau memang 

Allah sudah memberikan 

jodoh saya, mungkin... 

mungkin.... ada... tapi kan 

kita belum tahu. Kita 

sekarang jalani apa yang 

ada dalam diri sendiri dulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 
(menangis). Kita berdoa 

untuk selalu sehat, 

keselamatan 

EFC Subjek berdoa 

pada  Allah 

Berarti tiga saudara-

saudara Ibu, itu yang 

ngerawat siapa, Bu? 

Ya, saya juga. Ibu juga 

sudah tua kan, itu... itu Ibu 

(menunjuk wanita yang 

duduk di toko yang terletak 

di seberang rumah). Dia 

juga jadi tanggungan saya. 

Dia sudah memorinya saja 

kurang, berpikir... kan saya 

yang mesti mengendalikan 

semuanya.  

  

Ada perasaan capek, 

gitu gak, Bu, 

menghadapi 

kehidupan? 

Sedih, kadang sedih. Kok 

saya gini-gini terus. Tapi 

aku seperti ini berjuang 

lah, untuk menghidupi 

keluargaku 

ES Subjek sedih 

dengan 

kehidupannya 

Kalau Ibu sedih gitu, 

apa yang Ibu lakukan? 

Sholat... sholat... dapetnya 

damai.  

EFC Subjek berdoa 

pada Allah 

Oh ya, Bu, tadi kalau 

Ibu cemas, khawatir, I 

kena pengaruh 

narkoba dan lain-lain, 

apa yang Ibu lakukan, 

Bu? 

Berdoa. 

Juga, orang-orang di 

sekitar itu, tak titipin, 

minta tolong, anakku. 

Minta tolong... hm.... di... 

dipantau. Jangan sampai 

kena pengaruh yang gak 

baik, gitu.  

EFC 

PFC 

Subjek berdoa 

Subjek 

menitipkan I pada 

orang-orang di 

sekitarnya 

Setelah Ibu nitipkan I, 

ada efeknya, Bu? 

Ya maksudnya kan, 

kadang, namanya 

pergaulan luar kan... gini... 

kita gak tahu ya. 

Pokoknya saya 

bilanginya ya jangan 

sampai yang ke gak baik. 

Pokoknya waktunya 

mandi ya pulang, 

waktunya apa... 
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Subjek 

menasihati I 

Ada dampaknya gak, 

Bu? 

Iya, heeh, heeh, heeh. 

Waktunya mandi, mandi, 

pulang. Waktunya malam, 

tidur, pulang, gitu. Jangan 

bablas. Kan ada juga ya, 

orang tua yang gak 

memperhatikan anaknya, 

waktunya mandi anaknya 
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ke mana... ada juga tuh. 

Ada juga tuh, temennya I 

tuh, namanya sapa... 

Ngesrep Timur tuh... kan 

ya, anaknya gak satu sih, 

anaknya banyak. Tapi kan 

waktunya mandi, makan, 

tak tanya ‘udah makan 

belum?’ lah temennya 

udah semua. ‘Belum’ ‘kok 

belum mandi?’ ibunya 

juga gak nyari. Kan berarti 

kontrol orang tua. 

Waktunya sholat, gitu. 

Pokoknya saya semampu 

saya, saya tetep pantau 

waktu anak saya pulang, 

atau makan, saya 

perhatikan. Kalau dia 

gak... gak makan rumah ya 

tak bekali uang, gitu. 

Jangan sampai lapar. 

Kalau malas mandi kan 

nanti badannya gatal-gatal, 

sakit, apa... segala macam. 

Seperti itu. Wah, anak 

seperti itu kan kadang 

suruh mandi susah juga. 

Kan ini.... kadang suruh 

gosok gigi aja paling 

malas. Nanti kalau gak 

gosok gigi, giginya sakit, 

piye? Jadi kasih negatifnya 

apa, gitu. Kita dititipi 

tanggung jawab besar 

punya anak seperti itu. 

Untuk masa depan dia. 

Soalnya kan dia belum 

bisa sendiri. Masih harus 

didampingi. Jadi kan 

kita..... ya kita tuh... 

prinsipnya ya berusaha 

seandainya nanti dapat 

jodoh normal, kan bisa 

dikasih... apa... untuk masa 

depannya dia. Apa... 
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Subjek 

memantau dan 

memperhatikan 

I 
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dikasih modal untuk dia. 

Gitu, kan maksudnya gitu. 

Biar dia hidup bisa untuk 

mandiri.  
Kesulitan-kesulitan 

apa yang Ibu hadapi 

ketika membesarkan 

dan mendidik I, Bu? 

Kesulitan... apa ya.... ya 

kadang kan anak seperti itu 

kan kadang keras kepala 

ya. Ya intinya sabar, itu, 

kuncinya. Kalau kita gak 

sabar, ya jadinya 

berantem. Ya kita mesti 

ngalah.  

  

Ketika I keras kepala 

gitu, perasaan apa 

yang muncul dalam 

diri Ibu? 

Ya... ya... ya saya minta 

sama Allah, beri 

kesabaran lah, gitu. Ya 

intinya sabar, kuncinya itu. 

Intinya sabar... sabar... 

musti sabar... kalau 

semuanya kita serahkan 

sama yang di atas, itu 

semuanya akan nyaman. 

Kita... ya pokoknya kita 

tuh berserah diri aja. Kita 

ikhlas, kita minta petunjuk, 

minta penyertaan sama 

Allah yang menciptakan 

kita itu, lebih nyaman. 

Rasa khawatir dan lain-

lainnya tuh hilang. Kita 

pasrahkan sama yang di 

atas. Kita berdoa, minta 

perlindungan 

EFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek berdoa 

pada Allah 

Bu, wawancaranya 

hari ini sampai sini 

dulu ya. Makasih 

banyak ya, Bu 

Iya, sama-sama, sama-

sama... 

  

Nanti saya main sini 

lagi ya, Bu kapan-

kapan untuk ngobrol-

ngobrol lagi 

Ya, boleh, boleh, boleh... 

nanti SMS aja, kalau pas 

saya... pas saya ndak... pas 

saya ke pasar kan eman-

eman, gitu.  

  

Iya, makasih ya, Bu, 

ya. 

Iya, sama-sama   
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Wawancara Kedua Subjek 2 

Tanya  Jawab  Kodin

g  

Analisis  

Bu, ini mau tanya-tanya 

lanjut yang kemarin ya, Bu 

Iya, heeh, gak papa   

Dulu I sempet terapi gak, 

Bu? 

Iya    

Di mana, Bu? Di Tumbuh Kembang   

Di Kariadi ya, Bu? Iya    

Tumbuh Kembang tuh 

maksudnya... 

Belajar wicara   

Ooo terapinya wicara, terus 

apa lagi, Bu? 

Terapi wicara aja   

Tumbuh Kembang tuh 

dokter apa psikolog ya, Bu? 

Dokter... eh... dokter apa psikolog 

ya? Ya ada psikolog, ada dokter, 

gitu ya 

  

Oh tapi terapinya wicara 

doang ya, Bu? 

Heeh    

Itu usia berapa ya, Bu? Usia dua tahun. Dua apa tiga... dua 

setengah, sampai empat, kali ya... eh 

sampai lima, lima tahun. 

  

Jadi dua setengah tahun 

sampai lima tahun di terapi 

di Tumbuh Kembang ya Bu? 

Heeh, heeh, heeh. Iya, sampai lima 

tahun 

  

Ibu pertama kali bawa I ke 

Tumbuh Kembang tuh I usia 

berapa Bu? 

Ya itu, dua setengah tahun. Sekitar 

tiga kali ya. Ya tiga mungkin 

  

Tapi Ibu pertama kali tahu 

kondisi I kayak gitu tuh di 

usia berapa Bu? 

Satu tahun   

Satu tahun... Tahunya 

gimana Bu? 

Ya temennya udah bisa jalan, dia 

belum. Temennya udah bisa 

ngomong, dia belum 

  

Terus Ibu sempat periksa? Iya to. Itu, konsultasi. Ke Kariadi   

Jadi satu tahun itu sempet ke 

Kariadi periksa Bu? 

Heeh, terus langsung terapi tuh, ya 

itu umur dua tahun ketok e. Soale I 

tuh jalannya lama. Enam belas bulan 

lagek bisa jalan 

  

Enam belas bulan... satu 

tahun empat bulan ya Bu? 

Heeh, heeh.   

Jadi ke Tumbuh Kembang 

tuh setahun...... 

Dua tahun, dua tahun. Umur dua 

tahun sampek meh lima tahun. 

Terapi terus 
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Tapi pertama kali ke 

Tumbuh Kembang tuh usia 

berapa, Bu? 

Ya dua tahun   

Bukan setahun, Bu? Bukan    

Oh. Itu seminggu gitu berapa 

kali, Bu? 

Seminggu dua kali   

Ketika TK, I TK di mana, 

Bu? 

TK di desa sana, tapi ndak bisa 

ngikuti yo. Terus aku pindah sini 

  

Gak bisa ngikutinya tuh 

gimana Bu? 

Ya berhitung, baca    

Oh, TK tuh udah diajari 

ngitung, Bu? 

Heeh, huruf-huruf. Ya ngitung satu 

sampai sepuluh, gitu. Gak bisa 

ngikuti. Terus nulis, nulis kan gak 

hafal-hafal. Sampai sekarang pun 

kan dia baca tulis gak bisa 

  

Gak bisa sama sekali, Bu? Ya bisa, tapi kan.... A, O, yang dia 

sukai. Apa wae, A, E, O, mungkin 

dia hafal. Tapi... huruf hidup 

mungkin hafal, huruf yang lain gak 

  

Berarti kalau baca belum 

nyambung bacanya ya, Bu? 

Belum, belum, belum. Sampai 

sekarang belum (menggelengkan 

kepala) 

  

Kalau ngitung, Bu? Belum ya. Kalau ngitung... kalau 

uang ya yang gelondong-gelondong. 

Kalau yang receh-receh kembalian 

kan belum 

  

Kalau pergi sendiri gitu, beli 

sesuatu, gimana, Bu? 

Ya... ya beli... nanti... ngitung e dia 

belum tahu. Pokok e uang e ini, dia 

hafal, uang e sepuluh, dua puluh, 

titen gitu. Punya sifat titen 

  

Tapi nanti kalau susuk e.... Kembalian belum. Makanya itu gak 

perlu dikasih uang banyak-banyak 

(tertawa). Aku ngasih uang receh-

receh gitu 

  

Di TK kan I sulit ngikuti ya, 

Bu 

Heeh    

Tapi TK tuh dia 

menyelesaikan TK ya, Bu? 

TK nya tuh tapi di ini... di sana. Gak 

selesai tapi, keluar, terus... hm... di 

ini... di Kagok 

  

Ooo di Kagok ada TK Bu? Ya pokoknya saya minta TK dulu, 

baru kelas 1 

  

Di TK tuh berarti I berapa 

tahun Bu? 

Satu tahun. Dia pindah sini tuh umur 

lima apa enam, aku lupa ya. Sekitar 

segitu ya 
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Jadi masuk TK empat tahun, 

terus lima tahun keluar, terus 

masuk sini SD? 

TK apa SD... TK dulu ketok e kok   

Kagok ada TK-nya ya, Bu? Ada TK-nya, iya. Ya kan itu kan, 

satu kelas kan macem-macem, 

kelasnya kan ndak banyak, ada 

yang... ada yang dua, ada yang satu, 

ada yang empat, jadi ndak banyak 

  

Ooo maksudnya dua anak 

gitu, Bu? 

Iya, iya, iya. Kalau banyak-banyak 

kan ngajar e kan susah 

  

Berarti dari TK masuk ke 

Kagok tuh I sempet 

nganggur dulu gak, Bu? Apa 

langsung Bu? 

Ya paling nganggur setengah bulan, 

sambil nunggu tahun ajaran baru toh 

Mbak 

  

Ooo setengah bulan tok ya 

Bu? 

Heeh    

Masuk TK tuh usia berapa 

ya Bu? 

Lima, kalau gak salah. Kan soale di 

kelas satu I tuh dua tahun. Kan tak 

suruh nunda dulu 

  

Kok dua tahun tuh karena 

apa Bu? 

Gak... hm... lambat. Lambat. 

Perkembangannya lambat 

  

Dari sekolah bilang harus 

dua tahun, atau..... 

Aku yang minta. Gak boleh dinaikke 

(tertawa) gurunya gini malah, ‘udah 

biarin aja’. Kelas satu dua tahun 

akhir e  

  

Ibu kan kemarin juga bilang 

kalau I agak sulit kalau 

bergaul sama temen ya, Bu 

Ya, dulu, tapi kalau sekarang gak   

Itu usia berapa ya Bu dulu? Kalau ngikut terus tuh.... hm... ya 

maksudnya bergaul sama temen 

sendiri, selama sekolah tuh, lima 

tahun ke atas, dia sudah bisa main 

sama temennya tapi masih suka 

ngikut ibunya, gitu. Terus... mau 

SMP itu kalau ibunya ke pasar 

masih ngikut, gitu. Setelah lulus 

SMP, udah, sendiri 

  

Jadi ketika SD tuh I lebih 

sering sama Ibu? 

Heeh, heeh   

Tapi ketika di TK itu dia 

punya banyak temen gak, 
Bu? 

Banyak, banyak, banyak, tapi ya 

selingkungan 

  

Ibu waktu dulu ke Kariadi 

waktu I kira-kira umur 2 

tahun ya. Lalu pernah ke 

Elisabeth juga ya Bu? 

Ndak, Elisabeth ndak   
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Kemarin Ibu bilang pernah 

tes IQ di Elisabeth..... 

Iya, oh, iya, pernah, pernah. 

Sebelum masuk ke Kagok, itu tes 

IQ-nya di situ 

  

Ibu ke Elisabeth cuma untuk 

tes IQ aja? 

Elisabeth? Heeh, iya   

Itu karena sebagai syarat 

masuk Kagok Bu? 

Iya, heeh, iya   

Itu tes IQ pertama kali ya, 

Bu? 

Iya, heeh   

Itu usia berapa ya, Bu? Lima, kali ya   

Itu IQ-nya berapa ya Bu? Dulu tuh 75 ik ketok e pertama 

masuk. Kalau yang terakhir aku lupa 

  

Yang kedua.... Yang terakhir tuh lupa tapi aku. 

Yang kedua tuh rendah ketok e. 

Lima puluh lima, atau berapa... 

  

Tes IQ kedua di Elisabeth 

juga, Bu? 

Gak ketok e. Di mana ya? Di 

sekolahan ketok e 

  

Itu kelas berapa Bu? Duh aku lupa ee. Masuk SMP kayak 

e 

  

Ibu waktu hamil I sampai 

lima bulan gak boleh kerja 

ya, Bu? 

Heem, heem   

Itu usia kandungan yang ke 

berapa bulan ya Bu? 

Dari nol sampai lima bulan aku gak 

boleh kerja  

  

Gak boleh kerja tuh 

maksudnya bed rest total 

atau gimana, Bu? 

Ya maksudnya jalan-jalan boleh 

(menunjuk ruang lingkup tempat 

wawancara saja), gak boleh kerja 

berat-berat 

  

Tapi maksudnya gak 

istirahat total gitu ya Bu? 

Ndak, ndak. Pokoknya gak boleh 

bekerja, gak boleh jalan jauh 

  

Terus usia kandungan enam 

bulan sampai sembilan 

bulan.... 

Udah boleh, gak papa   

Ibu kan kemarin juga cerita 

kalau I kan mulai gede mulai 

malu diajak-ajak pergi. Itu 

usia berapa ya, Bu? 

Maksudnya diajak-ajak pergi itu... 

pergi sendiri apa sama ibunya... 

  

Ibu kan kemarin bilang, dulu 

kondangan, ke pasar ya 

diajak..... 

Ooo, itu. Itu... lepas tuh... lulus SMP 

udah lepas. Udah gak mau, malu 

katanya 

  

Ibu kan kemarin cerita kalau 

I sempet parkir-parkiran ya? 

Heeh, pengen, heeh, pengen kerja, 

gitu 

  

Tapi itu udah sampai 

nglakuke gak, Bu? 

Iya, tapi buat iseng-iseng aja, buat 

kegiatan. Gitu. 
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Ceritanya gimana, ya, Bu? Dia itu pengen... ya kepengennya 

kerja, gitu, pengen dapat uang 

sendiri, terus dia tak titipke. Nih 

parkir di sini, pokok e buat 

kegiatan, biar gak pengaruh yang 

lain-lain, gitu 

 

 

PFC 

Subjek 

menitipkan I 

pada pemilik 
restoran dan 

tukang parkir 

utk jd tukang 

parkir agar I 
punya kegiatan 

shg tdk 

terpengaruh hal 

buruk 

Ibu nitipkan gitu ke siapa 

Bu? 

Ke orang yang punya. Yang punya. 

Misalnya restoran toh, tak titipke, 

‘nih anakku, biar belajar, 

daripada main-main’ 

 

PFC 

Subjek 

menitipkan I 

utk bekerja 

pada pemilik 

restoran 

Dia markiri sendiri, Bu? Gak 

ada tukang parkir yang lain, 

Bu? 

Ya ada, banyak di sana, tapi udah 

tak titipkan. Tak titipkan 

 

PFC 

Subjek 

menitipkan I 
pada tukang 

parkir di sana 

Ibu nitipkannya sama tukang 

parkir yang lain, atau 

sama.... 

Ya sama yang punya, sama orang 

yang lain, gitu. Pokoknya 

lingkungan situ, yang ada di situ, 

tak pasrahi, tak titipkan 

 

 

PFC 

Subjek 

menitipkan I 

pada pemilik 

restoran 
sekaligus 

tukang parkir 

Ibu menitipkannya gimana, 

Bu? 
Ya pesan, misalnya kan orang 

jalanan kan ndak bener, jangan 

sampai kena pengaruh yang jelek-

jelek, gitu, aku gitu. Kan... kan 

anak segitu kan mau main komputer, 

mau main apa, kan dia susah kan ya, 

kan baca gak bisa. Lah jadi 

kegiatannya seperti itu. Apa.... ya 

kan lingkungan luar kan ya seperti 

itulah, gitu. Makanya biar dia 

latihan, biar ada kegiatan. Kalau 

masalah uangnya sih aku gak 

mikirin, yang penting ada kegiatan, 

gitu 

PFC Subjek 

berpesan 

pada 

pemilik 

restoran & 

tukang 

parkir 

Tapi I tuh mau coba ya Bu... Iya, heeh, heeh. Tambal ban... dia 

latihan, itu. Tak titipkan, 

pokoknya dia senengnya apa, tak 

titipkan. Kadang apa... di tambal 

ban, suruh angin, suruh apa, tak 

titipin 

 

PFC 

 
Subjek 

menitipkan I 
pada tukang 

tambal ban 

agar I bisa 

bantu2 di sana 

Maksudnya dia yang bagian 

apa, Bu? 

Ya nanti kan diajari sama itu. Aku 

minta tolong aja sama yang punya 

tuh, minta tolong biar belajar, suruh 

bantu-bantu gak papa, tapi aku 

mintanya jangan yang berat-berat, 

gitu 
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Tapi itu emang kemauannya 

I, Bu? 

Iya (mengangguk dengan mantap 

dan nada suara agak keras) kalau 

aku sih sebenernya ya gak bolehlah, 

di rumah aja kerjaan banyak kok ke 

orang lain, seperti itu... kan kalau 

sama orang lain kan nurut, kalau 

sama ibunya kan susah, itu  

  

Dulu waktu Ibu kegiatan 

sosial di Jogja, kan ada 

beberapa ibu yang ngomong 

kalau I nganterin sesuatu ya, 

Bu? 

Oh, heeh, heeh, iya   

Ibu-ibu itu siapa Bu? 

Tetangga atau... 

Ya ibu temen-temennya I, gitu lho. 

Emang kadang I tuh suka nraktir 

apa, suka ngajak makan apa, gitu. 

Suka ngasih-ngasih temennya apa. 

Royal dia sama temennya 

  

Dia sosialnya tinggi ya Bu Iya, heem   

Kemarin Ibu juga cerita 

kalau kadang-kadang ada 

perasaan capek juga ketika I 

marah 

Iya    

Itu maksudnya capeknya 

gimana ya, Bu? 

Ya kalau dinasihati tuh susah. Tapi 

sekarang alhamdulillah sudah agak 

nurut 

  

Mulai agak nurut tuh usia 

berapa, Bu? 

Ya ini, soalnya dia tuh udah mulai 

ngerti gitu, lho. Dulu kadang 

lempar-lempar, sekarang udah gak 

  

Dulu lempar-lempar tuh 

kalau apa, Bu? 

Kalau... dia pengen ini, ibunya gak 

mau mengerti 

  

Terus ngelempar barang, 

gitu Bu? 

Heeh, tapi sekarang udah gak   

Udah gak tuh mulai usia 

berapa, Bu? 

Ini, ini, baru lulusan ini lho. Ini kan 

dia udah libur, barusan-barusan ini 

  

Ooo I udah lulus kok ya, 

Bu? 

Ya... nunggu pengumuman   

Abis ini terus I rencana ke 

mana Bu? 

Gak tahu, dia mau minta ke mana 

tuh, gak tahu. Pengen e kerja ya 

kerja, kerja yang mana yang dia 

seneng. Kalau saya sih pengenku 

keterampilan, otomotif, mobil, kan 
kalau saya ada saudara yang buka 

bengkel mobil, nanti kan bisa 

diterapkan, gak mau. Atau ikut 

bapaknya sana, dia gak mau. Dia 

pengen e ya udah nanti. Lagek 
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seneng di parkiran sama di tambal 

ban, ya udah biarin aja 

Ini berarti masih di parkiran 

sama tambal ban ya, Bu? 

Iya, heeh. Apa bakso, aku gitu   

Dulu juga pernah ya Bu? Heeh, pernah, tapi hanya sebentar 

tok, bosen. Tapi ya ini seneng e 

masih tambal ban sama parkiran ya 

udah, biarin 

  

Itu di tukang bakso dia yang 

bagian apa Bu? 

Maksud e ya cuci-cuci, apa apa. 

Belum yang bikin-bikin. Bantu-

bantuin lah 

  

Bapaknya tinggal di 

Semarang juga, Bu? 

Kendal    

Jadi kalau I mau ikut kerja 

sama bapaknya ya ke Kendal 

ya Bu? 

Ini dia tuh kepengen e... 

keinginannya kan setir mobil, tapi 

bapaknya belum boleh 

  

Oh, setir mobil... Heeh, kepengennya gitu, tapi 

bapaknya belum boleh. Waktunya 

bapaknya belum longgar 

  

Setir mobil tuh maksudnya 

latihan setir mobil gitu, Bu? 

Heeh    

Maksudnya setir mobil itu 

untuk pekerjaannya dia, Bu? 

Makanya aku bilang, ‘nek kowe 

meh setir mobil berarti ikut 

bapakmu’ bapaknya kan proyek itu. 

Nanti di sana ada mobil. Kalau di 

sini kan, kalau aku beli mobil pun 

kan jarang aku pake. Kalau 

bapaknya kan di sana untuk kerja 

  

Maksudnya dia pengen setir 

mobil untuk setir-setir aja 

apa..... 

Ya untuk setir-setir sama anu... 

untuk kegiatan apa kek, mau ikut 

bapaknya ngirim apa... barang, atau 

apa, gitu.  

  

Oh untuk kerja juga ya Bu Iya, iya, heeh. Pikirnya sih gitu. 

Pengennya nyopir, nanti punya 

mobil sendiri, apa angkot, apa apa... 

gitu lho. Gitu 

  

I orang e suka coba hal baru 

juga ya Bu 

Heem, heeh   

Kalau I marah gitu, Bu, 

perasaan apa yang muncul 

dalam diri Ibu? 

Ya sabar, maklum, sabar   

Tapi perasaan apa yang 

muncul, Bu? 

Ya mudah-mudahan... apa itu... 

mudah-mudahan dia diberi 

kenalaran, doa wae. Ya 

alhamdulillah ini agak nalar. Tapi ya 

 

EFC 

 

Subjek 

berdoa 

pada Allah 
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kita harus ngalah. Dia kalau 

ngomong ‘ooo ooo ooo’ 

(memeragakan nada suara tinggi 

dan diseret-seret) kita jawabannya 

santai aja. Kalau kita keras, wah 

gede jadi e. Kudu sabar 

Dia ngomongnya keras gitu 

kalau apa, Bu? 

Ya memang nadanya seperti itu   

I juga orangnya 

tersinggungan ya Bu? 

Heem    

Tersinggung tuh ketika apa 

Bu? 

Apa ya... misal e... piye ya... dilokke 

apa gitu... dilokke apa gitu, dia serik 

gitu 

  

Misalnya apa Bu? Misal gini... ‘I ki rak iso itung-itung 

ik, sok mben opo payu kerja’ 

katanya gitu. Temen-temennya 

kadang gitu. Lah makanya semangat 

cari kerja. Walaupun dia gak bisa 

itung-itung, tetep bisa kerja kan 

yang penting 

  

Ketika dia dibilang gitu, dia 

tersinggung Bu? 

Heem   

Tersinggungnya tuh 

bentuknya gimana, Bu? 

Ya dia harus bisa kerja. Bilang sama 

temannya ‘aku ki yo kerjo yo, orak 

ketang tambal ban, parkiran, yo 

kerjo.’ Dulu saya kira naik motor aja 

gak bisa, ternyata wah sekarang 

pinter. Lah kalau mobil kan, kalau 

kita belajar mobil kalau kita gak 

punya mobil kan percuma. Mubazir 

kan nanti kan gak hafal, gak ada 

latihan e. Kalau nyetir motor kan, 

dia bisa, langsung. Lah kalau mobil, 

aku ya mikir-mikir nek beli mobil 

(tertawa) nek nyopir ya ikut 

bapakmu yang punya mobil, aku 

gitu. Bapaknya ‘engko sek, ono-ono 

wae’ 

  

I bisa naik motor kelas 

berapa ya Bu? 

Cepet kok. Hm... kelas 1 SMA   

Itu yang ngajari Ibu sendiri? Ndak, ndak, aku malah gak bisa. 

Temenku to, “I, kowe ki wes gede 

rak iso numpak motor” diajari sekali 

ler, terus dilepas ler, udah, belajar 

sendiri. Pertama pakai Mio, terus ‘ah 
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moh, cah lanang kok Mio’ terus beli 

Supra, sampai sekarang 

Mio tuh Mionya siapa Bu? Punya sendiri. Pertamanya 

latihannya motor yang itu, yang 

koplingan. Lah bapaknya khawatir, 

‘ojo koplingan. Latihan Mio-Mio 

sek wae’ terus dikirimi bapak e Mio. 

Terus Mio setengah tahun gak mau, 

malu pake Mio, ‘cah lanang kok 

pake Mio’. Terus dibelike, beli 

Supra itu. Beli barengan sama bapak 

e (tertawa) 

  

Kalau belajar motor kopling 

tuh pake punya siapa Bu? 

Temenku   

Pertama yang ngajari ya Bu? Iya, heeh, heeh. Sekali, dia suruh ke 

sana. Ini kan gang lima to 

(memeragakan tangan membentuk 

kotak-kotak di meja sebagai jalan 

raya), ke gang lima dianter, terus ke 

sininya dia sendiri, udah, udah bisa 

ya wes, geger minta itu. Lah aku kan 

bingung. Lah bapaknya, “wes ah, 

wes” di sana ada Mio nganggur, 

terus dikirim ke sini, masih baru sih, 

jarang dipake. ‘Dari pada nek kene 

rak dienggo, bawa ae’ lah deen nek 

kene dipoyoki temen e toh, ‘Mio itu 

kan kendaraan cah wedok.’ Terus 

minta itu, tak belike yang kopling 

  

I tuh berarti belajar motor itu 

kelas satu SMA ya Bu? 

Sek, ini tuh udah setahun, kelas 

dua... berarti kelas 1 meh naik kelas 

2 ya 

  

Kelas satu akhir ya Bu? Heeh, satu akhir   

I baru kelas dua ya Bu? Ini kelas tiga, ini lulusan. Berarti 

kan beli motor dia kelas 1 meh naik 

kelas 2, apa kelas 1 akhir ya. Lupa 

aku. Ini kelas tiga... kelas dua... 

berarti awal kelas 2 

  

Itu beli yang Supra ya Bu? Pertama Mio   

Oh naik kelas 2 tuh pake 

Mio Bu? 

Iya, masih Mio, terus minta ini. 

Berarti Mio tuh Januari kemarin 

perpanjangan... 2015 tuh pake... 

2016 toh... 2015 awal tuh pake Mio, 

eh, pake Supra 

  

Berarti belajar motor kelas.... Kelas 1 berarti   
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Naik kelas dua dibawai Mio 

ya Bu? 

Iya, heeh   

Pake Mio tuh berapa bulan 

ya Bu? 

Setengah tahun   

Terus minta Supra itu ya Bu Heeh    

Kemarin kan Ibu sempat 

cerita juga, I sempet nyiram 

tempat tidur ya Bu? 

Oh, iya, iya   

Itu usia berapa ya Bu? Hm... ya... kelas dua SMA   

Itu kelas 2 SMA ya Bu? Heeh, heeh   

Itu gara-gara apa ya Bu? Ya... dia minta apa, gak tak kasih. 

Apa karena tersinggung dikatain apa 

I, aku lupa 

  

Tersinggungnya karena Ibu 

apa karena orang lain? 

Apa aku dibilangi gak mudeng... kan 

kadang kalau dia ngomong, aku gak 

mudeng, kan dia marah. Apa itu... 

apa... aku lupa ee. Tapi sekarang 

alhamdulillah udah gak. Udah gak 

lempar-lempar. Sekarang udah gak 

  

Tapi dia kalau dibilangi gitu 

nurut gak Bu? 

Oh, iya heeh. Aku ‘ibu kok kon 

ngepel. Opo ono... anu... orang lain 

opo ono sing ibu e ngepel’ aku 

bilang gitu, dia diam 

  

Ibu ngepel tuh yang karena 

dia nyiram di tempat tidur 

itu ya Bu? 

Heeh, heeh   

I khitan usia berapa Bu? 2010. Lulus SD, mau masuk SMP   

Ketika pertama kali Ibu 

nikah, Ibu tinggal di sini 

juga, Bu? 

Saya nikah, langsung ke sana, 

Kendal. Kalau ini rumahnya ibu 

saya 

  

Maaf ya Bu, kemarin kan 

Ibu cerita kalau Ibu belum 

nikah lagi juga karena 

memikirkan I. Itu karena apa 

ya, Bu? 

Ya nanti kan kalau I... ya aku mikir 

e kan di sisi lain, anak udah gede, 

saya udah usia, jadi mikir-mikir 

(tertawa). Ndak, belum kebayang 

  

Ibu usia berapa sih? Sekarang? 47   

Tapi belum menikah juga 

tuh mikirkan kondisi I gak 

Bu? 

Iya toh   

Kenapa Bu? Mikirnya apa 

Bu? 

Ya mikirnya tuh trauma, nanti kalau 

dapat suami seperti dulu lagi 

  

Oh. Kalau berkaitan dengan 

kondisi I Bu? 

Ndak. Ya... ya... biasanya orang 

kalau seneng, seneng sama ibunya 

ya seneng sama anaknya, itu 

otomatis ya 
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Maksudnya yang bisa 

nerima I atau gimana, Bu? 

Iya, heem. Sama takutnya nanti 

kalau dapat karakter sama kayak 

yang dulu lagi. Lebih nyaman gini 

  

Ibunya Ibu masih sehat ya? Alhamdulillah masih   

Tapi udah pikun belum Bu? Udah. Pikun lupa-lupa itu toh? 

Udah, udah 

  

Pikunnya misalnya gimana 

Bu? 

Misal... tadi nyalakan lampu... 

matikan... nyalakan air, lupa matiin, 

gitu. Tanggal, hari, udah lupa. Tadi 

udah makan, bilang belum makan, 

gitu. Bilang udah dikasih uang, 

ternyata belum, gitu. Gitu. Tapi 

nanti kalau diingat-ingatkan, masih 

ingat. Nanti dieling-elingkan dengan 

ini, ini, ini, ingat, masih ingat, gitu 

  

Usia berapa sih Bu? Ibu? Tujuh tujuh. Eh, kalau gak 77, 

ya 78 

  

Ya udah bagus ya Bu, ya. 

Masih sehat ya Bu? 

Masih sehat, iya   

Waktu Ibu pisah sama 

Bapak itu I usia berapa Bu? 

Enam tahun. Gini, tahun 2004 tuh 

berapa? 

  

I kelahiran tahun berapa sih, 

Bu? 

I kelahiran... 97. Aku cerai 2004. 

Berarti usia berapa itu? 

  

Sekitar tujuh tahunan ya, 

Bu? 

Aku kan udah ndak ini tuh... sekitar 

enam kan udah tak cabut semua, 

pindah. Bapaknya nganter-nganter 

setahun, yah, tujuh ya. Tapi aku 

pindah ke sini I umur 6 tahun 

  

Berarti I TK di Kendal ya 

Bu? 

TK biasa, heeh, heeh. Kalau di sini 

langsung di ini... karena anak 

sekolah sini ya aku ikut di sini. 

Aku di sini setahun, bapak e gak 

betah, terus aku pisah  

 

PFC 

 

Subjek 

pindah ke 

Semarang 

demi 

pendidikan I 

Bapak gak betahnya kenapa 

ya, Bu? 

Ya soale kan dia harus bolak-balik 

juga Semarang-Kendal 

  

Oh berarti Bapak sempet 

pindah sini, Bu? 

Sempet di sini   

Itu hubungannya gimana 

Bu? 

Selama setahun ya udah mowat-

mawut ndak karuan, pokoknya sana 

apa sini, yang penting aku ngikuti 

anak. Bapaknya gak mau, ya sudah, 

kita prinsip ya udah jalan sendiri-

sendiri 

  

Di Kendal gak ada sekolah 

kayak Kagok, Bu? 

Gak ada   
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Kendal tuh masuk e 

Semarang ya, Bu? 

Kabupaten    

Tapi masuknya..... Semarang, kabupaten   

Kendal ke Kagok tuh 

perjalanannya berapa lama 

ya, Bu? 

Ya perjalanannya satu jam toh. 

Kalau bawa mobil sendiri sih 

gampang ya, setengah jam, cepet 

kok sekarang. Bolak-balik. Aku 

yang susah itu waktu dulu ke 

Tumbuh Kembang Kariadi, itu 

kan bolak-balik Kendal 

Semarang. Gitu. Hari Senin sama 

Kamis 

 

 

 

ES 

 
Subjek 

sempat 

merasa sedih 

karena harus 

menempuh 

perjalanan 

cukup jauh 

untuk 

melakukan 

terapi buat I 

Dari dua tahun sampai lima 

tahun ya, Bu? 

Iya, bolak-balik Semarang Kendal   

Berarti waktu I gak bisa 

ngikuti di TK, mau masuk 

Kagok, Ibu langsung pindah 

sini ya, Bu? 

Iya, lah kan tiap hari. Masak aku 

harus tiap hari dari sana 

  

Itu I usia berapa ya, Bu? Enam toh. TK kan.... iya, enam   

Ketika I masuk Kagok, 

bapaknya masih di Kendal, 

Bu? 

Iya, di sana. Aku yang di sini. 

Bapaknya tinggal di sana, aku 

tinggal di sini. Udah, setahun terus 

pisah 

  

Tadi Ibu kan bilang kalau 

Bapak masih nganter-

nganter I 

Ya... ya pernah sih. Kalau pas gak 

ada kerjaan kan nganter 

  

Jadi Bapak ke sini dulu, 

jemput I, terus nganter ke 

Kagok gitu, Bu? 

Heem, heem, ke sini dulu   

Kalau I marah, Ibu kan harus 

tunggu dia tenang dulu baru 

Ibu bisa kasih dia masukan  

Heem, iya to, iya   

Setelah dikasih masukan, 

ada dampaknya gak Bu? 

Ya ada dampaknya. Ya ada. ‘Gak 

boleh, kayak gitu malu’ 

  

Terus ada dampaknya Bu?  Heem, iya, dia lebih baik   

Ibu kan kemarin ngomong 

kalau I juga keras kepala ya 

Iya    

Keras kepalanya tuh dalam 

hal apa ya, Bu? 

Misalnya kalau main. Main, 

temennya ke sini. Tak bilangin gak 

usah main-main terus, gitu. Lah 

temennya ke sini, ya otomatis main, 
ya udah 

 

PFC 

 

Subjek 

menasihati 

I 

Lah temennya ke sini tuh 

udah janjian sama dia atau.... 

Ya ndak tahu   
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Kalau I dolan ke rumah 

teman, Ibu kan kemarin 

bilang ‘tak titipkan sana’ 

Ya itu kan kalau kerja, kalau main 

sama temen-temen ya gak 

  

Kalau dolan gitu Ibu 

nitipkan juga gak? 

Gak. Kan sama temen-temennya   

Oh gak ya. Kalau kerja aja 

ya berarti Bu 

Heem, iya   

Ibu kan kemarin juga cerita 

kalau Ibu mantau I ya. 

Mantaunya tuh gimana, Bu? 

Dengan keseharian, waktunya 

pulang, pulang. Waktunya mandi, 

mandi. Tertib, gitu. Waktunya tidur, 

tidur. Berarti kan tertib 

  

Dia pernah ngelewatin 

jadwal itu gak, Bu? 

Ndak lah, ndak, ndak   

Nilai-nilai I di Kagok 

gimana, Bu? 

Ini belum dikasih. Sedang... biasa 

aja. 

  

Bu ya udah, makasih banyak 

ya Bu buat waktu e. 

Iya, sama-sama   

Aku sering ganggu Ibu ya Gak, gak, santai, santai   

Makasih ya Bu Iya   
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Wawancara Triangulasi Subjek 2 

Tanya  Jawab  Koding  Analisis  

Selamat siang ya, Mas, 

mau tanya-tanya dikit 

tentang ibunya I. 

Ya    

Kalau 

sepengetahuannya 

Mas, gimana 

hubungan ibunya 

dengan I? 

Ya, biasa. Kalau I-nya ya... 

keras. Cuma ibunya sabar 

kok.  

  

Mereka pernah 

bertengkar gitu gak, 

Mas? 

Hm, gimana ya. Ya, biasa. 

Hm, gak pernah lihat sih 

kalau bertengkar. Belum 

pernah lihat kalau 

bertengkar. Hm... I... I-nya 

juga.... hm, pokok e gak 

pernah lihat aku selama di 

sini.  

  

Gimana respons 

ibunya menghadapi 

kondisi I, Mas?  

Hm... ya, sabar aja, sama 

orang kayak gitu. Ya kan 

gak boleh.... ya namanya 

anak kan ya tetep ae sabar 

aja sih. Kan dia punya 

keterbatasan kan. Ya kalau 

pake kasar juga gak bisa. 

Gak bisa kan.  

  

Kalau Masnya lihat, 

gimana perasaan Ibu 

terhadap I? Hm, 

mungkin perasaan 

sedih, atau kecewa...  

Kayak e gak, Mbak. Itu 

kan yo anugerah toh. Dia 

juga gak merasa gitu kayak 

e. Orang itu kan juga 

titipan. Soal e nek misal 

kita ne sendiri kan gak 

boleh... gak bisa nolak 

kita... ya kalau wes kayak 

gitu mau gimana 

  

Ibu gak pernah cerita-

cerita apa gitu ke Mas 

tentang I? 

Ya cerita-cerita, ceritanya 

tentang kerja. Ya paling ya 

kerjaan. Paling, apa... 

paling ya bantu-bantu aku. 

  

Tapi soal I gak pernah 

cerita ya? 

Gak pernah. I-nya 

orangnya juga gak papa 

kok.  
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Kalau curhat-curhat 

gitu, Ibu biasanya 

curhat ke sapa, Mas? 

Ya paling sama aku, 

Mbak. Gak nyeritain yang 

gitu-gitu. Soale orang ya 

biasa-biasa aja.  

  

Kalau orang-orang 

lingkungan sini, atau 

tetangga-tetangga sini, 

respons mereka 

terhadap I gimana, 

Mas? 

Ya, responsnya baik. 

Soalnya kan orang sini 

orang kos.  

  

Oh, sini banyak orang 

kos? 

Heem, banyak sini kan 

orang kos. Gak papa, 

orang-orang baik kok. 

Orang, ini... ibunya baik 

banget. Kalau lingkungan 

masyarakat sini, baik-baik 

  

Ya udah, makasih ya 

buat waktunya, Mas.  
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Wawancara Pertama Subjek 3 

Tanya  Jawab  Koding Analisis  

Bu, ini saya mau 

ganggu sebentar 

ya, Bu, mau tanya-

tanya sedikit. 

Iya... iya...   

Ibu anaknya 

berapa, Bu? 

Anaknya tiga.   

Anaknya tiga ya. 

Kalau IN tuh anak 

ke berapa, Bu? 

Pertama, terus yang kedua 

cowok, yang ketiga cowok.  

  

Kalau yang kedua 

kelas berapa, Bu? 

Yang kedua kelas empat, 

yang kecil tuh TK kecil 

  

Ibu kerja apa, Bu? Ya tadinya rumah tangga, 

ya sekarang, sudah sakit-

sakitan ya di rumah 

  

Oh, sakit apa, Bu? Diabetes   

Tapi 

mempengaruhi 

keseharian ya, Bu? 

Iya   

Pengaruhnya apa, 

Bu? 

Pengaruhnya ya itu... ya 

sakit-sakitan itu 

  

Suaminya kerja 

apa, Bu? 

Ya... masih... biasanya 

kerjanya rumah tangga. 

Rumah tangga... bersih-

bersih di rumahnya orang, 

gitu. 

  

Kalau IN itu umur 

berapa, ya, Bu? 

Kalau IN itu umurnya... 16 

tahun. Yang kedua sepuluh 

tahun, yang ketiga lima 

tahun 

  

Ibu dulu menikah 

usia berapa, Bu? 

Usia muda. Umur... hm.... 

sekitar 18 kayaknya. 

  

IN tuh anak 

pertama ya Bu. Ibu 

mulai punya IN 

umur berapa, Bu? 

Mulai anak IN umur... ya... 

kurang lebih setahunan 

  

Pertama kali tahu 

kondisi IN kayak 

gitu di usia berapa 

Bu? 

Ndak tahu. Tahunya jalan. 

Ya udah diterapikan di 

rumah sakit. Katanya ki 

panjang kiri, gitu, kakinya 

  

Itu IN usia berapa, 

Bu? 

Ya, jalannya mau nginjak 

tiga tahun. Baru tahu... baru 

tahu jalannya itu.  
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Tiga tahun itu 

belum bisa jalan, 

terus ke rumah 

sakit. Gitu ya, Bu? 

Iya. Saya terapikan di sana. 

Terapikan di sana... 

katanya ya itu, panjang kiri. 

Gitu. Jalannya kan... 

jalannya kan itu... mau 

nginjak tiga tahun soalnya 

  

Terus, setelah itu 

dia sekolah, Bu? 

Sekolahnya umur delapan 

tahun. Soalnya kan ndak 

mau sekolah tadinya. Umur 

lima tahun gak mau 

sekolah. Hm.... mau... mau 

sekolah itu... ya itu... mau 

nginjak delapan tahun, baru 

sekolah 

  

Itu masuk... Masuk TK... masuk TK...   

Pertama kali TK itu 

di TK mana, Bu? 

Di TK A   

Begitu lulus TK 

masuk SD mana, 

Bu? 

SD KAG itu kan... mau 

nginjak kelas limanya, di 

suruh ke SLB karena IQ-

nya kurang, gitu. IQ-nya 

kurang. Udah diperiksakan 

sama.... sama nganu itu... 

hm... gurunya... IQ-nya 

katanya kurang, gitu. Harus 

lanjut di SLB  

  

Dari kelas satu SD 

sampai kelas lima 

SD ada kesulitan 

apa aja, Bu? 

Hm... ada kesulitan. Ya 

kurangnya itu. Bijinya 

turun-turun, menurun-

menurun, gitu. Gak 

menyesuaikan sama temen-

temennya, gitu. Nilainya-

nilainya gitu.  

  

Tapi naik terus, 

Bu? 

Ya, naik terus. Gak naiknya 

kelas dua 

  

Sekali itu, Bu? Langsung gitu, langsung 

naik terus. Kelas lima, terus 

pindah ke SLB itu.  

  

Di SLB masuk di 

kelas berapa, Bu? 

Kelas... di kelas enam.   

Waktu Ibu pertama 
kali tahu kalau IN 

harus pindah ke 

SLB, perasaan apa 

yang muncul dari 

dalam diri Ibu? 

Ya... ya sedihlah... 
kayaknya IN itu kasihan... 

kalau temen-temannya itu 

kalau main... ya gitu... 

anaknya kan soalnya kan 

kalau di sekolah itu IN-nya 

ES Subjek sedih 
ketika 

mengetahui IN 

diperlakukan 

buruk oleh teman-

temannya 
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kan... anu... penakut sama 

temen-temennya, agak 

penakut. Temen-temennya 

pada nakal, gitu. Hm... 

pernah, pernah sangunya 

IN pernah diambil sama 

temen-temennya. Ya itu, 

gak berani bilang sama bu 

guru. Beraninya sama 

ibunya, bilang di rumah, 

‘Bu, uang saya diambil’, 

gitu... ‘sama temenku’ 

terus... ya itu... kalau di... 

temen-temennya ki 

sebenarnya ki baik semua. 

Cuma ya itu, ada yang 

nakal gitu (tertawa). Main, 

gitu ya diajak. Anaknya ki 

gak minderan tuh IN itu. 

Saya akui, anaknya gak 

minderan 

Jadi, percaya diri, 

gitu ya, Bu? 

Iya   

Tapi ketika di SD 

itu temennya 

banyak gak, Bu? 

Di SD KAG itu... ya... 

anaknya itu... ya... kalau... 

kalau di nganu temennya 

gak berani bales, gak 

berani nglawan, gak 

berani... 

  

Tapi ketika di SD 

situ, temennya 

banyak gak, Bu? 

Banyak. Temennya pada... 

ya... suka sama IN. Kalau 

IN, senang... suka bergaul 

sama temen-temennya. Gak 

minderan anaknya. Saya 

suka sekali. Saya... saya... 

ya saya kagum sama IN itu 

gak... gak... gak kaku sama 

temennya. ‘Ibu, aku kayak 

gini gak... saya harus...’ 

(hening, lalu menangis) 

maaf ya, Mbak, ya. 
Anaknya sangat berani, 

gitu lho, Mbak, mentalnya. 

Kalau berangkat sekolah 

sendiri... 
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Oh, dia berangkat 

sekolah sendiri ya, 

Bu? 

Iya, dulu, waktu bapaknya 

belum punya Honda. 

Jalan... (menangis terisak-

isak). Kalau sama temen-

temennya, suka semua. IN -

nya itu, suka sama temen-

temennya. Ya kalau di 

sekolahan mengikuti 

pelajaran ya mengikuti, 

cuma ya itu, kurang IQ-

nya, kurang... gitu.  

  

Ketika IN gak naik 

sekali itu, Bu, Ibu 

sempat ngleskan 

atau apa gitu, gak, 

Bu? 

Hm.... SD juga sudah saya 

leskan. Sama tetangga, 

saya titipkan tetangga 

  

Ketika pertama kali 

Ibu dengar gurunya 

bilang IQ IN 

kurang terus harus 

pindah ke SLB, 

respons apa yang 

pertama kali 

muncul, Bu? 

Ya... saya ya... agak 

menangis. Gitu kok... anak 

saya dipindahkan ke SLB, 

gitu. Lah padahal kan 

kepala sekolahnya dulu... 

anu... IN itu aslinya ya 

cerdas, gitu. Cuma ya kui.. 

kasihan... gak kayak temen-

temennya, gitu. 

Olahraganya gitu, dia 

paling rendah, gitu. Larinya 

kasihan 

ES Subjek sedih 

ketika tahu bahwa 

IN harus pindah 

ke SLB 

Selain olahraga, 

nilai-nilainya 

gimana, Bu? 

Nilai-nilainya ya ndak 

sama kayak temen-

temennya, itu... ya itu, ya 

agak rendah, gitu 

  

Ketika itu Ibu kan 

menangis. Apa 

yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi 

kesedihan itu, Bu? 

Ya saya pikir... hm... saya 

tangisi... ya saya pikir 

lagi, diulang-ulang, saya 

pikir... saya... hm... 

gimana, wong anaknya 

udah kayak gitu. Ya 

saya... wes, ndak pernah 

nangis lagi. Lah dulunya, 

pas TK ya... ya itu... kalau 

gurunya bilang ‘IN gini, 

gini, gini’ ya saya isinya 

nangis terus 

EFC 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

Berpikir positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek sedih ketika 

guru TK melaporkan 

tentang kekurangan 

IN 

Itu ketika TK, 

gurunya ngomong 

Tentang itu... tentang 

nulisnya itu.  
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‘gini gini gini’ tuh 

tentang apa, Bu? 

Nulisnya kenapa, 

Bu? 

Nulisnya ya... nganu... gak 

menyesuaikan kayak 

temen-temannya. Itu. 

Nulisnya kan besar-besar 

gitu. Tulisannya gak kecil, 

gitu 

  

Berarti dari TK 

udah keliatan agak 

beda ya, Bu? 

Iya. Kalau TK itu ya agak 

takut. TK itu takut. Lah 

sekarang SD udah gak 

takut, udah berani, gak 

minder sekarang anaknya. 

Saya sangat bangga itu 

sama IN sekarang 

(menangis) 

  

Ketika TK itu dia 

takut apa, Bu? 

Takutnya gimana? 

Sama temen-temennya. 

Bergaul... takut bergaul 

sama temennya. Makanya 

TK kan temennya masih 

pada nakal-nakal kan. Itu 

kalau IN kalau lari 

didorong, jatuh, gitu 

  

Tapi ketika TK dia 

punya temen gak, 

Bu? 

Ya.... ya.... ya.... hm.... 

waktu TK itu masih 

minder. Sendiri, gitu. 

Bergaulnya belum banyak 

kalau TK. Masih sedikit, 

gitu. Soalnya kan TK kan 

rombongan gitu lho. 

Kayak... perempuan-

perempuan di sana, 

bermain, gitu. Kalau IN, 

kan, masih menyendiri 

sama bu guru 

  

Lalu waktu 

pertama kali suami 

tahu tentang 

kondisi IN, apa 

respons suami, Bu? 

Ya... suami saya bilang... 

ya gimana, wong udah 

memang gitu soalnya, ya 

bapaknya ya ndak 

menyerah, ya sangat 

bangga sama IN juga yo 
nan. Sekarang udah mau 

sekolah, bergaul sama 

temen-temennya juga mau. 

Dulunya gak mau, di 

rumah terus. 
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Gimana teman-

teman IN di 

Kagok, Bu? 

Kalau di Kagok ya temen-

temennya pada suka sama 

IN, gitu, juga. 

  

Gimana hubungan 

IN sama adik-

adiknya, Bu? 

Ya... hubungannya ya juga 

baik. Kadang baik, kadang 

ya bertengkar, kadang gitu. 

Soalnya adiknya juga, sama 

kakaknya juga kan, podo 

nakalnya (tertawa). 

  

Yang anak kedua 

sekolah di mana, 

Bu? 

Di SD KAG   

Gimana Ibu 

menjelaskan ke 

adiknya yang 

kedua tentang 

kondisi IN, Bu? 

Ya... ya... adiknya dulu 

juga bilang, ‘Bu, Mbak IN 

kok jalannya kok gitu toh, 

Bu?’ ‘Ndak papa, soalnya 

udah takdirnya Mbak IN 

gitu jalannya’ (terisak) 

saya bilang gitu 

  

Ketika adiknya 

tanya gitu, 

perasaan apa yang 

muncul dari dalam 

diri Ibu, Bu? 

Ya perasaannya... ya... 

agak... gimana ya... 

perasaannya IN sudah 

terlanjur jalannya memang 

gitu, ya udah takdirnya IN 

jalannya kayak gitu. Ya 

saya udah nerima apa 

adanya IN kayak gitu 

  

Ibu kan anaknya 

tiga ya, Bu, 

kesulitan-kesulitan 

apa yang 

membedakan IN 

dengan adik-

adiknya, Bu? 

Ya... itu... sama adik-

adiknya itu yo juga... ya... 

agak gak nakal, gitu. 

Kadang ya adiknya yang 

nakal, gitu. Kalau IN itu ya 

aslinya, sama orang tua itu 

kasihan (menangis) 

  

Kasihan gimana, 

Bu? 

Kalau dikasih uang sangu 

itu disisakan di rumah. 

Ibunya gak punya uang, 

dikasihkan ibunya, gitu 

(menangis). Gitu lho, 

Mbak. Saya bangga sama 

IN. Kalau ibunya gak 

punya uang, bapaknya gak 

punya uang, disuruh pakai 

uangnya dulu. Dia saya 

beri sangu tiga ribu, 

disisakan seribu, gitu lho 
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Mbak. Saya sukanya sama 

IN, anaknya kalau sama 

orang tua gak pelit-pelit 

kok, Mbak. Cuma kasihan 

bapak ibunya. Soalnya ya 

itu, bapaknya gajinya 

sedikit 

Ketika Ibu 

mendidik, merawat 

tiga anak, apa 

bedanya IN dengan 

adik-adiknya 

menurut Ibu? 

Ya... bedanya itu kalau. 

Aslinya gak ada beda-

bedanya. Orang tua, jadi 

orang tua, bapaknya, 

ibunya ki gak beda-

bedakan anak-anaknya  

  

Maaf, Bu, 

maksudnya bukan 

kasih sayangnya, 

tapi kondisi apa 

yang membedakan, 

Bu? 

Ya... kondisinya ki ya... 

sama aja. Gak beda-

bedakan anak-anaknya. 

Kalau waktunya IN kayak 

gitu ya gak saya bedakan. 

Sama, sama adik-adiknya. 

Kalau kasih uang ya semua 

uang gitu. Kalau beli jajan 

ya belikan jajan semua. 

Kalau ada uang gitu lho 

Mbak. 

  

Kesulitan apa yang 

dihadapi oleh IN 

yang tidak dihadapi 

oleh adik-adiknya, 

Bu? 

Ya itu... adiknya kan sering 

nonton TV, itu, kan TV-

nya cuma satu. Lah, itu, 

masalah TV, rebutan TV 

itu. Adiknya mintanya ini, 

kakaknya sukanya ini, gitu. 

  

Di rumah, IN 

paling dekat sama 

siapa, Bu? 

Paling dekat? Ya... dekat 

semua. Sama Bapak, sama 

Ibu, dekat semua 

  

Ketika IN harus 

pindah sekolah ke 

SLB, apa respons 

neneknya, Bu?  

Neneknya ya... agak 

kasihan, gitu. Neneknya 

kok ya... IN anak pertama 

dari saya, dari saudara-

saudaranya juga. Anak 

pertama, putu pertama, 

cucu pertama. Ya... melihat 

yo, kasihan. Soalnya gak 
seperti teman-temannya, 

gitu. 

  

Kalau respons 

ibunya dari Bapak, 

Nenek dari Bapak? Ya, 

ndak apa-apa. Soalnya 

udah takdirnya gitu, 
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Bu? Maksud saya, 

nenek dari Bapak 

jalannya. Tahunya, itu lho, 

lahir dari... lahirnya tuh di 

rumah sakit, tapi dokternya 

ki ndak... ndak 

menceritakan anak ini 

kayak gini, gini, gak 

bilang. Gak bilang kalau IN 

itu cacat, ndak. Ya itu, 

tahu-tahunya itu mau jalan, 

kok jalannya kok lama. 

Kok... kok... kok jalannya 

itu kok berdirinya kok gak 

lurus, gitu. Tahu-tahunya 

gitu. Dokternya ki kok 

ndak bilang, gitu.  

Tapi Ibu ketika 

melahirkan, 

semuanya baik-

baik aja apa 

gimana? 

Iya. Kalau IN itu kan 

prematur anaknya. 

Prematur. Waktu dulu tujuh 

bulan udah lahir 

  

Sebelum lahiran, 

ada kejadian apa, 

Bu? Misalnya, 

Ibunya jatuh, atau 

gimana? 

Ya... kayaknya ndak jatuh, 

gitu. Orang-orang bilang ya 

‘apa kamu pernah jatuh?’ 

kayaknya ya ndak, ndak 

pernah jatuh 

  

Selama 

mengandung tuh 

gak ada kejadian 

apa gitu, Bu? 

Ndak. Ndak ada   

Setelah Ibu punya 

IN, ada perasaan 

trauma gak, Bu, 

buat punya anak 

lagi? 

Ndak, ndak trauma, ndak...    

Ketika tetangga-

tetangga tahu 

kondisi IN harus 

sekolah di Kagok, 

gimana respons 

tetangga-tetangga, 

Bu? 

Ya tetangga-tetangganya 

ya... wes ndak apa-apa. 

Yang penting kan sekolah, 

gitu. Yang penting kan 

sekolah. Soalnya kan udah 

tahu jalannya kayak gitu, 

jadi mungkin ya 
dimasukkan ke SLB. Gitu 

tahunya 

  

Tapi masuk SLB 

bukan karena 

Iya.   
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masalah jalannya, 

ya, Bu? 

Pernah ada 

selentingan 

omongan gak enak, 

gitu, gak, Bu? 

Wah, ya, namanya orang ki 

mesti ada, cuma saya gak 

dengarkan.  

  

Ketika Ibu denger 

omongan orang-

orang yang gak 

enak gitu, perasaan 

apa yang muncul, 

Bu? 

Perasaan saya ya agak 

sedih... Anaknya kok 

diomongkan kayak gitu 

ki kan... ah, yo ndak, 

atinya ndak karuan juga 

Mbak 

ES Subjek merasa sedih 

ketika beberapa 

orang membicarakan 

IN  

Ketika Ibu sedih, 

atinya gak karuan 

gitu, hal apa yang 

biasanya Ibu 

lakukan untuk 

mengatasi hal 

tersebut, Bu? 

Ya mengatasinya, anak itu, 

kalau IN ya... sukanya itu 

bermain. 

  

Maksud saya, 

ketika Ibu sedih, 

ada yang ngerasani 

gitu, Bu, Ibu 

ngapain Bu? 

Ya... ibu cuek aja. Iya... 

wes ndak... mau bilang apa 

tetangga, yang penting saya 

kan... gak... gak... gak... apa 

itu namanya... hm... gak 

pede sama tetangga-

tetangganya, gitu. 

EFC Subjek berusaha 

bersikap tdk 

peduli 

Saya gak pede. 

Maksudnya gak 

pede tuh gimana, 

Bu? 

Ya... gak... gak pedenya tuh 

maksudnya ya gak takutan 

sama orang. Saya harus 

merawat anak saya sendiri 

dengan penuh kasih 

sayang, begitu. Saya rawat, 

gitu lho, Mbak. Kalau 

merawat dengan kasih 

sayang. Kalau tetangga 

itu ya bilang... disuruh 

pijatkan ke sana, ke sana, 

itu saya udah. Udah 

saya... namanya orang ki 

ya... ya kepinginnya 

anaknya baik sama 

jalannya lancar, gitu. Ya 

saya turuti, saya sudah 

pijatkan ke sana, ke sana, 

ke Klipang, di... hm... itu 

apa... sangkal putung, itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek berusaha 

memijatkan IN ke 

Klipang dan 

sangkal putung, 

serta menjalani 

terapi 
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Hm... udah saya pijat-

pijatkan, terapi di rumah 

sakit. Cuma IN... Cuma 

bisanya segitu ya sudah, 

saya langsung ndak 

terapikan. Soalnya kalau di 

rumah sakit, dulu terapinya 

ki disuruh megang bola 

kecil, gitu. Disuruh 

nyangking-nyangking. Lah 

saya pikir kalau di rumah 

kan bisa. Hm... sekarang, 

kalau sekarang... sekarang 

ya sekarang bisa, mau 

membersihkan itu... nyapu 

ngepel. Nyapu udah mau. 

Gitu. 

Gimana kondisi 

tangan IN, Bu? 

Kondisinya tangannya itu 

ya... ya... yang kiri itu. 

Kalau megang itu ya ndak 

bisa... ya ndak bisa kayak 

tangan kanan gitu lho, 

Mbak 

  

Agak kurang kuat 

gitu atau gimana, 

Bu? 

Heem, iya, kurang kuat   

Yang kiri aja ya, 

Bu? Kalau kanan 

Bu? 

Iya. Kalau kanan biasa   

Kalau lihat IN, 

pikiran apa yang 

paling mengganggu 

dalam diri Ibu? 

Kalau IN... ya itu, pikiran 

saya di otak itu... saya nanti 

kan... kalau udah besar, 

gitu lho, Mbak. Kalau 

udah besar saya ki 

kasihan. Ya nanti kok... 

anak itu kok... gak nganu... 

apa... sama temen-

temennya ki belum mau 

bergaul sampai sekarang, 

gitu lho Mbak. Di rumah 

terus. Kalau sekarang kan 

dia ki, itu... maunya nonton 

TV di rumah terus. Gak 

mau keluar-keluar 

 

 

EC 

 

 

Subjek 

mencemaskan 

masa depan IN 

Sampai sekarang, 

Bu? 

Iya, sampai sekarang. 

Maunya tuh ya di rumah, 
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nonton TV. Bergaulnya 

sama teman-teman kalau di 

sekolah aja. Kalau di 

sekolah... 

Setahu Ibu, kenapa 

IN gak mau dolan-

dolan gitu, Bu? 

Ya... ndak mau. Saya 

suruh, saya udah suruh 

dolan-dolan gitu sama 

temennya itu, ndak mau. 

Kalau tetangga ke sini 

itulah baru keluar itu IN, 

baru bicara sama temennya. 

Gitu. Kalau dia nyamperin 

temennya, gak mau. Gitu.  

  

Ibu tahu gak, 

kenapa dia gak 

mau keluar-keluar?  

Alasannya ya itu... katanya 

ya... alasannya katanya ya 

itu... gak suka. Sukanya di 

rumah, nonton TV 

  

Selain alasan itu, 

ada alasan lain 

mungkin, Bu? 

Ya... ndak ada.   

Kalau Ibu lagi 

sedih, Ibu sering 

cerita-cerita, 

berbagi ke suami 

atau gak, Bu? 

Ya... berbagi pengalaman 

juga sama suami. Gimana 

kalau IN nanti kalau 

punya suami. Masak 

gak... kasihan ki lho 

Mbak. Kasihan, 

maksudnya ki, dalam 

artinya ki itu nanti masak 

sendiri bisa, apa bisa, 

gitu. Soalnya kalau di 

rumah gak mau masak. 

Mencuci baju juga gak 

mau. Gitu. Maunya tuh ya 

tadi itu, maunya nyapu 

mengepel, juga asah-asah, 

itu. Kadang sama bapaknya 

ki yo... sedih juga. 

Merasakan IN iku lho, 

kasihan, gitu.  

 

EC 

 

Subjek 

mencemaskan 

masa depan IN 

tentang 

kemandirian 

dalam hal urusan 

rumah tangga 

Ibu juga sering 

berbagi beban, 
curhat, sama 

tetangga apa orang 

lain gitu, gak? 

Ya... tetangga kan saudara 

semua Mbak. Kadang gitu. 

  

IN mau nyapu 

ngepel, asah-asah, 

Iya, ada kemajuan. Iya, 

juga ada kemajuan. Kalau 
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itu berarti ada 

kemajuan dong 

Bu? 

kan... kan anak perempuan 

kan mesti kan palang 

merah, itu sudah mau 

mencuci sendiri celananya, 

gitu. Udah mau. Udah tahu 

kalau... kalau orang tuanya 

itu kalau kamu halangan itu 

ya ibunya ndak... ndak mau 

mencuci soalnya itu kan 

kotorannya IN, gitu. Saya 

sudah bilang, harus cuci 

sendiri. Manut anaknya. 

Saya juga senang  

 

 

 

 

 

 

 

IN mau nyapu 

ngepel, asah-asah, 

itu usia berapa, 

Bu? 

SMP. Masuk SMP itu   

IN itu anaknya 

kayak gimana, Bu 

menurut Ibu? 

Menurut Ibu anaknya... IN 

itu aslinya ya ki ya... gak... 

kalau gurunya ki katanya 

ya sering... apa itu... hm... 

tanya-tanya gitu. Suka... 

gurunya bilang pada saya. 

‘Bu, saya sukanya sama IN 

itu apa... sering tanya-

tanya. Kalau gak bisa, 

tanya sedikit. Apa itu... 

tanya-tanya. Gitu. Gurunya 

bangganya itu, cumaan 

bangga sering tanya-tanya, 

kalau ndak bisa, tanya, 

gitu.  

  

Aktif ya, Bu? Aktif... iya...   

Rencananya setelah 

lulus sekolah ini, 

IN mau ke mana, 

Bu? 

Ya, IN kan ini mau... masih 

SMP. Kalau naik ini kan 

kelas tiga. Ya... ya... 

terserah IN. Saya ndak tahu 

kelanjutannya. Terserah IN. 

Kalau IN mau kerja ya 

saya... sekarang kalau 

kerja ya kerja apa... 

kalau-kalau ndak ada 

yang ngajak, saya 

bingungnya gitu lho 

Mbak. Kalau anaknya itu... 

nek temen-temennya kan 

 

 

 

 

 

 

EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek cemas bila 

IN tidak 

mendapat 

pekerjaan 
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pada normal semua, kalau 

IN kan kayak gitu, lah 

yang mengajak IN kerja 

tuh saya ki takutnya 

kalau ndak ada, gitu. 

EC Subjek cemas bila 

IN tidak 

mendapat 

pekerjaan 

IN sukanya apa, 

Bu? 

Sukanya? Suka apa 

maksudnya? 

  

Kegiatan, Bu, 

misal dia suka 

jahit, atau suka apa 

gitu. 

Ya... ya... belum tahu. 

Kalau di rumah ndak ada. 

Kalau di sekolahan ya itu... 

katanya ya... sering nek di 

rumah ki nyanyi-nyanyi. 

Sukanya nyanyi-nyanyi 

  

Selain nyanyi, Bu? Lah itu... nonton TV 

sukanya.  

  

Apa harapan Ibu 

untuk IN ke 

depannya, Bu? 

Harapannya ya... kepengen 

mandiri sendiri. Sama... ya 

bapak ibunya ya itu... 

berdoa buat IN, agar IN 

kan ke depannya berjalan 

dengan lancar, kayak gitu 

lho, Mbak, rumah 

tangganya nanti, kerjanya. 

Ya kalau ini kan IN kan 

saya belum tahu. Soalnya 

kan IN masih mau sekolah. 

Sekolahnya itu juga saya 

banggakan. Disiplin. Kalau 

berangkat sekolah, gak mau 

telat, harus... itu... 

mandiri... mandiri... saya 

sukanya gitu juga. 

Mandiri... sama temen-

temennya juga saya suka, 

Mbak. Dia suka bergaul, 

gampang kenalnya gitu 

sama temen-temennya gitu 

 

EFC 

 

Subjek dan suami 

berdoa utk masa 

depan IN 

Ada perkembangan 

gak, Bu, sebelum 

IN masuk ke 

Kagok sama 
setelah IN masuk 

ke Kagok? 

Oh, ada, Mbak. Ada 

perkembangannya itu ya... 

itu... mau... 

perkembangannya kan 
anaknya kalau bangun 

pagi... anaknya itu 

menyiapkan buku 

pelajarannya, langsung 
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mandi, gitu. Saya sukanya 

itu anaknya 

Sebelum di Kagok 

gak kayak gitu, 

Bu? 

Ya... kalau waktu SD, itu 

kan masih sama Ibu sama 

Bapak, gitu. Lah kalau di 

Kagok itu, sekarang, udah 

mandiri... udah mandiri... 

  

Ketika dia sekolah 

di KAG sama di 

Kagok, kelihatan 

lebih semangat di 

mana, Bu? 

IN-nya? IN-nya yo... 

dulunya ki gak semangat 

kalau mau masuk SLB. Lah 

gurunya bilang... disaranin 

sama bu gurunya itu kan 

suka sama IN 

  

Guru yang KAG, 

Bu? 

Iya, SD itu. Itu kan, waktu 

itu, IN dikasih saran ‘IN, 

gini, IN, kalau di sekolahan 

nanti, biar nanti kamu, biar 

pandai kamu... temen-

temennya juga banyak, 

IN... gak minderan, IN’ IN 

langsung mau, langsung 

mau ke SLB itu. Soalnya 

kan guru-gurunya pada 

nganu IN semua. Dorong 

IN biar mau, gitu. 

Semangatnya gurunya gitu. 

Sampai sekarang gurunya 

masih suka sama IN, kalau 

di jalan ketemu, gitu. 

  

Ketika IN mau 

pindah ke SLB, dia 

kan pertamanya 

gak semangat ya, 

Bu? Apa yang ada 

dalam bayangan 

dia sampai dia gak 

semangat ya, Bu? 

Bayangannya... dia 

takutnya ki nanti kan pada 

nakal-nakal gitu, padahal 

ndak. Padahal ndak... 

soalnya kan perjalanannya 

juga jauh Kagok itu. Dari 

sini sama Kagok itu kan 

jauh kan Mbak. Ya 

makanya kan pagi, jam 

enam, udah berangkat. Kan 

bapaknya kan masuknya 

juga pagi 

  

Ketika di Kagok itu 

berangkat sama 

bapaknya ya Bu? 

Iya sama bapaknya, 

langsung bapaknya 

langsungan kerja 

  

Pulangnya gimana, 

Bu? 

Pulangnya ya nanti 

disamperi bapaknya lagi. 
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Gitu. Kan itu ini... kan 

sekarang kan ada tambahan 

kejar paket. Kalau Selasa 

gitu. Ya bapaknya ya wes... 

kerjanya ya juga buat IN 

juga.  

Tadi kan Ibu 

bilang, Ibu ada 

perasaan takut 

kalau IN ke 

depannya gak 

dapat kerja ya Bu? 

Iya... soalnya ki kayak... 

anak saya kayak gitu. 

Nanti kerjanya apa. Jadi 

orang tua ki pikiran lho, 

Mbak. Pikiran. Nanti 

kerjanya apa, gitu. Ya 

nanti kalau ada orang 

yang.... ada orang yang 

ngajak ndak. Soalnya 

kalau jadi orang tua kan 

ndak bisa mendampingi 

terus, gitu. 

 

EC 

 

 

 

 

Subjek cemas bila IN 

tidak mendapat 

pekerjaan 

Ketika Ibu ada 

perasaan takut buat 

ke depannya IN, 

apa yang Ibu 

lakukan lakukan 

untuk mengatasi 

ketakutan itu, Bu? 

Ya itu... hm... saya... 

sekarang yo... saya suruh 

berlatih mandiri. Suruh... 

apa... ya... masak. Saya 

suruh... apa... bersih-

bersih. Saya latih gitu. 

Bapaknya juga... untuk... 

untuk ke depannya itu biar 

bisa, gitu lho Mbak. Bapak 

ibunya udah bilang gitu 

sama IN. IN-nya juga mau. 

Ya mendengarkan, ya mau. 

Gitu. Itu soalnya buat IN 

sendiri, bukan buat Bapak 

Ibu, gitu. 

 

PFC 

 

Subjek melatih 

anaknya utk 

mulai mandiri 

Ketika pertama kali 

tahu kondisi IN, 

ada perasaan 

kecewa gitu, gak, 

Bu? 

Ya... tadinya ya kecewa 

gak kecewa sih, jeneng e 

anak ya, Mbak, ya. 

Kecewanya... aslinya gak 

kecewa. Cuma kasihan, 

jadi orang tua kasihan, ya 

Allah Gusti, anakku kok 

bisa gitu. Dulunya ki... 
gak... gak tahu kalau 

anaknya itu kok seperti itu. 

Ya itu... 

 

 

 

 

 

EK 

 

 

 

 

 

Subjek kecewa 

dengan kondisi 

IN 
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Ada riwayat 

keturunan seperti 

itu gak, Bu? 

Keturunannya itu ya dulu 

ada tapi... anaknya 

pakdenya. Iya, ada. 

  

Dari Bapak, Bu? Dari... Ibu... Ibu.... Dari 

mbahnya Ibu. 

  

Ketika Ibu 

menikah sama 

Bapak, tahu 

kondisi pakdenya 

itu, Ibu ada 

bayangan gak 

kalau kayak gitu 

kan genetik, 

keturunan? 

Ndak.. ndak... ndak saya 

bayangkan sekali, sama 

sekali. Gak ada. Gak saya 

pikirkan, ada orang kayak 

gitu-gitu, ndak. Malah saya 

kasihan lagi, saya kasihan 

sama orang itu 

  

Maksudnya, Ibu 

kepikiran gak kalau 

ada saudara kayak 

gitu, nanti bisa 

keturunan gitu, Bu 

Ndak... ndak...    

Ketika Ibu doa, 

jalani kehidupan 

ini, ada perasaan 

marah gak, Bu? 

Kok kayak gini 

ya... 

Ya... marahnya ya... 

gimana, wong udah 

takdirnya Gusti Allah. 

Udah berdoa-berdoa, tapi 

ya... udah... udah takdirnya 

IN kayak gitu ya wes 

gimana, Mbak. Ya wes 

pasrah aja, pasrah. Jadi 

orang tua pasrah 

 

 

 

EFC 

 

 

EFC 

 

 

 

Subjek berdoa pd 

Allah 

 

Subjek bersikap 

pasrah 

Ketika pertama kali 

tahu IN kayak gitu, 

respons pertama 

setelah nangis apa 

lagi, Bu? 

Ya... pikiran lah. Tadinya 

pikiran. Ya nangis, ya 

pikiran juga, Mbak. 

 

ES 

 

Subjek sedih 

menyadari 

kondisi IN 

Pikirannya sampai 

yang gimana, Bu? 

Ya pikirannya ya... ya 

Gusti kok anak saya 

sampai kayak gitu. Gitu... 

nanti... kok gak... kok gak 

sama, kok gak kayak 

temen-temennya, gitu lho 

Mbak. Sekarang ya udah 

gak pikiran udah 

EK 

 

 

EI 

Subjek kecewa dg 

kondisi IN 

 

Subjek merasa iri 

karena kondisi IN tdk 

sama dengan teman-

temannya 

Kalau pergi-pergi 

sekeluarga gitu, 

Bu, gimana respons 

orang-orang yang 

lihat IN, Bu? 

Ya.... mestinya kalau 

orang-orang melihat IN itu 

ya... juga kasihan. 

Perempuan sudah cantik, 

gitu kan. Ada orang bilang 
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gitu kan, Mbak. Udah 

cantik, ya Allah kasihan 

jalannya gitu. Saya juga 

sendiri kalau lihat orang 

kayak gitu, juga kasihan 

soalnya. Kasihan... sudah, 

sekarang kalau pergi-pergi 

sama IN ya sudah... 

sudah... sudah ndak... 

biasa... 

Tapi dulu waktu 

awal-awal ada 

perasaan apa Bu? 

Ya perasaannya ya... sedih 

lah Mbak. Sedihnya tuh, 

ya Allah Gusti, anak saya 

kok gak... kok gak 

kayak... anak-anak orang, 

gitu lho, Mbak. Kok 

ndak... kok ndak normal, 

gitu. Jalannya juga. 

EI Subjek iri ketika 

membandingkan 

kondisi IN 

dengan kondisi 

anak lain 

Berarti ketika Ibu 

lihat anak-anak 

lain, juga ada 

perasaan gimana, 

Bu? 

Ya... lihat anak orang lain 

ya juga ada perasaan 

kasihan itu... kasihan, ya 

Allah Gusti, kasihan. Saya 

soalnya kalau ada orang 

itu, yang kayak gitu ya 

gimana ya, Mbak, ya. 

Soalnya anak saya sendiri 

juga gitu, ya melihat orang 

juga... kasihan lah, Mbak 

  

Ketika Ibu lihat 

anak-anak orang 

lain yang normal-

normal, sedangkan 

IN kayak gitu, 

perasaan apa yang 

muncul, Bu? 

Perasaannya ya itu... hm... 

perasaannya itu, 

bergaulnya itu, IN-nya itu, 

ndak mau bergaul. Katanya 

malu, gitu. Saya tanyain 

‘lho IN, bergaul sama 

temennya’ ‘malu’ gitu 

katanya. ‘Kamu ndak... 

ndak usah malu. Sesama 

manusia’ saya juga bilang 

gitu. ‘Sesama manusia ki 

ndak usah malu’ saya udah 

bilang gitu, Mbak. Ya 
anaknya ya mendengarkan. 

Ya... dia ya... gitu 

  

Ketika Ibu pergi, 

lalu lihat anak-anak 

lain yang normal, 

Mengatasinya ya juga... 

itu... itu ya Mbak ya.. apa... 

hm... tadinya kan juga 

 

 

EI 

 

Subjek iri ketika 

membandingkan 
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Ibu tadi bilang ‘kok 

anak saya kayak 

gini, kasihan, anak 

lain kok normal’. 

Ketika perasaan itu 

muncul dari dalam 

diri Ibu, hal apa 

yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi 

perasaan itu Bu? 

sedih, berjalan sama IN 

sama melihat orang itu, 

anaknya itu normal, gitu. 

Ya sedih. Berbuat apa lagi, 

Mbak, wong anaknya 

kayak gitu. Sekarang ya 

jalan-jalan ya sama IN. 

Gak... gak... gak melihat 

orang lain, sekarang, wes 

biasa aja sama IN. Teman-

temannya juga biasa, 

melihat IN berjalannya 

sama ngomongnya ya 

sekarang kalau ketemu ya 

biasa, gitu.  

kondisi IN 

dengan kondisi 

anak lain 

Ketika dulu Ibu 

pernah sedih lihat 

antara IN dan anak-

anak lain, hal apa 

yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi 

perasaan itu, Bu? 

Mengatasinya ya... 

bertabah lah saya. 

Tabah... saya ndak ada 

perasaan apapun. Sing 

penting anak saya... itu... 

gak minderan. Itu saya 

pokoknya gitu. Yang 

penting kan anak saya sama 

orang tua gak minder. Ya... 

cepat bergaul. Gitu. Saya 

sukanya gitu. Sekarang gak 

sedih, gak apa, wes, anak 

saya juga menyadari kayak 

gitu. IN ya wes sekarang 

ndak malu-malu sekarang 

 

EFC 

 

Subjek bertabah 

dg keadaan 

Berarti dulu pernah 

ada perasaan malu, 

Bu? 

Iya, perasaan malu. 

Sekarang ndak. Dulunya 

kan pulang sekolah di ece 

sama temen-temennya. 

Pulang sekolah nangis. 

‘Napa nangis?’ ‘di ece 

sama temen’ temen... gak 

kenal gitu lho, Mbak 

(menunjuk ke arah kanan 

luar rumah). 

  

Di jalan gitu, Bu? Iya... kalau di jalan. 
Nangis. Kalau pulang 

sekolah nangis. ‘Bu, aku di 

poyoki sama kae’ ‘wes rak 

popo’ saya bilang gitu. 

‘Ndak papa, IN’. Gimana, 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



309 

 
soalnya nanti saya sana 

marahi yo engko malah 

pulang sekolah dimarahi 

lagi. Gitu lho Mbak. Biar 

saya ngedem-ngedemkan 

IN ‘ndak papa IN, yang 

penting kamu pulang 

sekolah, pulang’ gitu, saya. 

‘Jangan takut sama temen-

temen. Sama orang jangan 

takut.’ Gitu. Cuma ya ini... 

sekarang kan saya takut 

IN, kalau pulang sekolah 

kalau dijemput orang lain 

apa gak kenal, jangan 

mau. Saya bilang gitu 

sama IN sekarang. Kan 

sekarang zaman sekarang 

kan ada orang nakal-

nakal toh Mbak. Kalau 

ndak kenal, saya bilang 

‘IN, kalau pulang 

sekolah, kalau Bapak 

belum jemput, kamu 

ditemani orang yang gak 

kenal, jangan mau. 

Disuruh... diajak... 

diantarkan pulang juga 

ndak mau, ndak usah 

mau’ saya bilang gitu 

Mbak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek cemas bila 

ada orang berbuat 

jahat kpd IN 

ketika IN 

menunggu 

jemputan 

 

 

 

 

 

Subjek 

menasihati IN 

Tapi pernah 

kejadian gak, Bu, 

IN diantar pulang 

orang lain? 

Temennya... kan temennya 

IN kan itu... kan barengnya 

sama IN, sama bapaknya, 

lah itu kadang ndak mau 

dibarengi sama IN, katanya 

mau pulang sendiri. Tahu-

tahunya sama orang, 

disampiri orang, gitu. Lah 

itu... apa... anting-anting 

diambil. Gitu. HP-nya. 
Lalu kan di... di... apa... 

ditinggal gitu, Mbak 

  

Itu temennya IN 

ya, Bu? 

Iya, satu kelas padahal itu. 

Ya... itu... ya dimarahi 

sama ibunya. ‘Kalau 
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pulang ki sama IN, sama 

bapaknya IN juga’ lah 

soalnya temennya IN itu 

kadang ya kepingin... 

kepingin sama temen-

temennya, pulang sama 

temen-temennya. Lah 

kejadian kayak gitu, 

sekarang ya bareng sama 

IN. Kalau setiap Jumat 

katanya pulang sendiri. 

Naik bus.  

Bu, tadi kalau ada 

yang ngomongin 

IN, ada slentingan-

slentingan gak 

enak gitu...... 

IN kalau denger ada 

slentingan-slentingan 

kayak gitu menangis, 

pulang 

  

Kalau dari Ibu 

sendiri, apa yang 

Ibu rasakan? 

Ya... Ibu ya... Soalnya kan 

IN kadang sok dengar ada 

yang... ada yang... orang 

bicara-bicara... 

membicarakan siapa, gak 

tahu, IN ki denger, itu... IN, 

perasaannya IN, pulang, 

lalu nangis. ‘Bu ada orang 

ngomong gini, gini, gini’ 

ya perasaan jadi orang 

tua ya sedih Mbak, 

mendengar orang 

membicarakan kayak IN 

itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

sedih ketika IN 

menangis dan 

berkata bahwa 

ada yg 

membicarakannya 

Tapi mereka 

bicarain IN Bu? 

Ya, kadang IN, iya. Saya 

denger sendiri. Tapi, wes, 

wes rak popo. Tapi IN ya 

itu, nangis, kadang sok 

nangis. 

  

Kalau dari Ibu 

sendiri, apa yang 

Ibu rasakan, Bu? 

Ya... ya agak sedih lah, 

Mbak, tapi ya udah, gimana 

soalnya 

ES Subjek sedih 

ketika ada orang 

membicarakan IN 

Ketika ada orang 

yang ngerasani 
gitu, apa yang Ibu 

lakukan untuk 

mengatasi perasaan 

sedih itu? 

Ya prinsipnya cuma... 

cuma berdoa, berdoa, 

gitu.  

EFC Subjek berdoa  
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Perasaan apa lagi 

yang ada sampai 

sekarang Bu? 

Ya waktu kecilnya ki yo 

sakit hati. Udah besar, 

saya gendong-gendong, 

teman-temannya pada 

sudah jalan, anak saya 

masih saya gendong. Gitu. 

Ya, sakitnya gitu, Mbak. 

Waktu kecil itu. IN itu 

waktu kecilnya bisa jalan 

itu saya mandikan ke 

masjid. Saya mandikan ke 

masjid, langsung pulang, 

pulang jalan, pelan-pelan 

EI Subjek iri ketika 

melihat anak 

orang lain sudah 

bisa jalan, 

sedangkan IN 

belum 

 

Ketika Ibu sakit 

hati, kok anak saya 

masih digendong, 

anak orang lain kok 

udah bisa jalan, apa 

yang Ibu lakukan 

untuk mengatasi 

perasaan itu? 

Ya... untuk... ya... melatih 

IN itu jalan. Melatih IN 

jalan sedikit-sedikit. 

Saya... saya tuntun, gitu, 

bergandengan, saya... 

saya gandeng biar mau 

jalan. Dulunya ya, anak 

segitu, umur tiga tahun kan 

sukanya jalan-jalannya toh, 

Mbak. Lah anak saya 

melihat temen-temennya 

kecil-kecil itu udah jalan... 

udah jalan... anak saya 

masih saya pegangi terus. 

Gitu lho Mbak 

PFC Subjek melatih IN 

berjalan 

Bu, ini segini dulu 

ya, Bu, ya. Nanti 

saya boleh dolan 

sini ya, Bu, ya 

untuk ngobrol lagi  

Iya, boleh, ya..   

Makasih ya, Bu. 

Makasih buat 

waktu dan makasih 

udah berbagi sama 

saya, Bu 

Iya   
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Wawancara Kedua Subjek 3 

Tanya  Jawab  Koding  Analisis  

Siang ya, Bu, ini saya 

mau lanjut yang 

kemarin ya, Bu 

Oh, iya   

Ibu sekarang usia 

berapa? 

36   

Sekarang 36 ya, Bu. 

Kalau Bapak berapa, 

Bu? 

Bapak.... 40 berapa ya... 83 

itu... 83 kayaknya 

  

43an ya, Bu? Sekitar 

segitu ya? 

Iya   

Ibu dulu menikah usia 

berapa Bu? 

Menikah usia... tujuh... 18.   

Itu langsung punya anak 

atau nunggu dulu, Bu? 

Ya... dulu... langsung duwe 

anak. Eh... anu... keguguran 

  

Oh keguguran Iya, kegugurannya satu kali   

Menikah usia 18, terus 

hamil pertama kali tuh 

usia berapa, Bu? 

Ya... 19 ya...   

Sembilan belas tuh 

pertama kali hamil ya, 

Bu. Terus keguguran ya, 

Bu? 

Iya    

Terus hamil lagi usia 

berapa Bu? 

Satu... setahun lagi. Satuan 

ya... ya... sekitar 20 ya 

  

Itu IN Bu? Ndak, punya adik lagi. 

Anu... anak lagi, usia 

sembilan bulan, gitu, 

meninggal dalam 

kandungan. Lalu punya anak 

lagi IN itu 

  

Berarti yang pertama 

tuh keguguran, terus... 

Iya, meninggal dalam 

kandungan 

  

Usia sembilan bulan ya, 

Bu. Yang keguguran 

pertama kali tuh 

keguguran di usia 

berapa bulan, Bu? 

Kegugurannya? Usia empat 

bulan 

  

Oh. Kegugurannya itu 

kata dokter kenapa, Bu? 

Ya... katanya, ya ndak tahu 

ya, jatuh, apa, apa gitu... 

katanya jatuh, hm... jatuh, 

kecapekan, bisa juga 
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Ibunya jatuh, gitu? Hm... kayaknya ya ndak 

jatuh. Kemungkinan 

kecapekan, kandungannya 

lemah, gitu, Mbak 

  

Jadi kata dokter, 

kecapekan dan 

kandungan lemah, Bu? 

Iya    

Tapi selama Ibu hamil, 

dua kali keguguran, itu 

ndak pernah jatuh ya, 

Bu? 

Ya pernah jatuh, dulu waktu 

ke rumahnya mbahnya itu, 

jatuh numpak Honda. 

  

Maksudnya kecelakaan 

gitu, Bu? 

Ndak, ndak kecelakaan, ya 

nghindari apa, apa, gitu, 

dulu, terus jatuh 

  

Yang nyetir Bapak, Bu? Ndak, ngojek, waktu itu 

ngojek. Miring gitu lho, 

Mbak, motornya miring 

(memeragakan dengan 

tangan sesuatu yang miring) 

  

Itu waktu jatuh tuh 

hamil yang pertama apa 

kedua Bu? 

Anak yang... kedua   

Yang sembilan bulan itu 

ya, Bu? 

Iya, heeh   

Ibu jatuhnya tuh di usia 

kandungan yang ke 

berapa, Bu? 

Masih... Lima bulanan yak e 

Mbak. lima bulan 

  

Yang pertama juga 

pernah jatuh gak, Bu? 

Ndak   

Terus ketika Ibu hamil 

IN tuh juga pernah jatuh 

gak, Bu? 

Kalau IN tuh... ndak pernah   

Lahirnya normal apa 

caesar, Bu? 

Normal   

Di bidan apa di dokter, 

Bu? 

Di Rumah Sakit Kariadi   

Suaminya kerja apa, 

Bu? 

Suaminya kerjanya di 

cleaning service 

  

Di mana, Bu? Di PAM Jatingaleh   

Ibu dulu sempat kerja 

rumah tangga juga ya, 

Bu? 

Iya, saya juga kerjanya 

rumah tangga 

  

Di mana, Bu? Ya di tempatnya orang   

Itu ketika Ibu usia 

berapa? 

Itu... ya baru usia... udah 

empat tahunan kok Mbak. 
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Udah empat tahun yang lalu 

berhenti 

Ibu dulu kerja berapa 

tahun, Bu? 

Ya... udah lama rumah 

tangga 

  

Berapa tahun e ingat 

gak, Bu? 

Ya... ada yang dua tahun, 

ada yang setahun lebih, gitu 

  

Oh, maksudnya mencar-

mencar di beberapa 

rumah 

Iya, cocok-cocokan itu lho, 

Mbak (tertawa) 

  

Ketika Ibu kerja gitu, 

udah punya anak 

berapa, Bu? 

Udah punya anak... yang 

nomor 2 

  

Kalau Ibu kerja gitu, 

terus anak-anak di 

rumah sama siapa, Bu? 

Ya sama mbah e, dititipno 

sama mbah e 

  

Ibu sekarang udah gak 

kerja ya? 

Ya... kerja momong ponakan 

itu. Sekarang udah sakit-

sakitan kok, Mbak, saya 

Mbak 

  

Sakit diabetes ya, Bu? Iya, itu, sakit diabetes, sakit-

sakitan 

  

Itu yang dirasakan apa 

Bu? 

Ya, yang dirasakan ya 

kakinya itu kok pada sakit, 

pada sakit... pada nyeri 

Mbak. 

  

Oh. Ibu pertama kali 

tahu diabetes berapa 

tahun yang lalu Bu? 

Ya... udah tujuh... tujuhan 

tahunan sekarang. Sekarang 

udah tujuh tahun 

  

Jadi ketika pertama kali 

tahu sakit diabetes tuh 

masih kerja ya, Bu? 

Iya    

Pertama kali tahu 

diabetes tuh berarti usia 

berapa, Bu? 

Usia... ya tiga puluhan ya, 

Mbak 

  

Selain kaki nyeri, terus 

apa lagi, Bu yang 

dirasakan? 

Ya... itu... lemas, awaknya, 

badan lemas, lesu, gitu. Ya 

kakinya itu lho Mbak, 

kakinya itu. Yang dirasakan 

ya itu, kaki pada nyeri, kalau 

malam itu, kaki pada nyeri. 

Hm... lemas, sering kencing, 

gitu Mbak, nek diabetes 

Mbak 
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Oh, sering kencing... Iya, dulunya sering kencing. 

Terus e ki luka gak sembuh-

sembuh, gitu 

  

Luka di bagian mana, 

Bu? 

Kaki, ini (menunjuk 

kakinya). Sering kok, Mbak, 

ini ya masih bengkak gini. 

  

Itu kenapa, Bu? Jatuh? Ndak, ndak jatuh. Kalau 

gulanya tinggi gini 

  

Oh gitu. Ibu kan tahu 

kondisi IN sekitar umur 

tiga tahun ya, Bu 

Iya    

Itu bisa diceritakan lagi 

gak, Bu, kronologisnya 

sampai Ibu tahu 

gimana? 

Kalau IN... lagek tahunya ya 

itu... waktu kecil itu gak 

jalan-jalan. Gak jalan-jalan 

kan udah mau 3 tahun kok 

gak jalan-jalan, ternyata... 

ternyata tuh kakinya panjang 

kiri. Menurut dokter itu 

panjang kiri, saya 

periksakan, dari rumah sakit. 

IN itu prematur. Tujuh bulan 

udah mau keluar, langsung 

dibawa ke rumah sakit, ke 

Kariadi itu. Itu... ya... 

normal yo nan. Lahirnya 

normal. Gak ada kelainan 

apapun. Kata dokter cah ini 

normal, gak ada cacat 

apapun. Lah ternyata kok 

jalan... umur tiga tahun 

baru... baru tahu. Baru mau 

jalan itu.  

  

Umur tiga tahun itu IN 

dibawa ke rumah sakit 

mana, Bu? 

Kariadi   

Di bagian... itu dokter 

apa psikolog ya, Bu? 

Ya... dokter, itu... terapis. 

Ya... biar tangannya biar 

mau megang-megang, gitu. 

Tadinya nggegem gini, 

Mbak (memeragakan 

menggenggam kelima jari 

tangan dengan sangat kuat 

dan erat). Di Kariadi itu 

terapinya cuma disuruh 

ambil bola, gini 

(memeragakan mengambil 
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sesuatu dengan posisi 

tangan agak menggenggam 

erat), terus diturunkan, 

dianukan... ambil lagi, gitu. 

Disuruh ambil lagi, gitu 

Kalau sekarang, gimana 

kondisi tangannya IN, 

Bu? 

Kondisinya... ya... ya itu... 

yang kiri, tangan kiri 

  

Tangan kiri kenapa Bu? Ya agak susah kalau 

megang. Kalau megang 

kadang sok gini lho Mbak 

(memeragakan memegang 

sesuatu dengan posisi 

kelima jari sulit terbuka) 

kalau megang kadang gitu 

  

Yang kiri ya, Bu Yang kiri, iya   

Kan dokter juga 

ngomong kalau kakinya 

kan panjang kiri ya 

Heem    

Itu sebelumnya, kalau 

Ibu lihat kakinya IN gitu 

Ibu tahu gak kalau 

kakinya lebih panjang 

kiri? 

Ndak tahu   

Berarti ndak kelihatan 

ya, Bu? 

Ndak, ndak (menggelengkan 

kepala) 

  

Oh. Ketika umur tiga 

tahun, belum ada 

diagnosis untuk IQ-nya 

ya, Bu? 

Belum ada   

Waktu terapi di Kariadi 

tuh usia berapa, sampai 

berapa ya, Bu? 

Itu... usia... ya mau.. nganu... 

8 tahunan. Umur 8 tahun 

saya gendong-gendong dari 

Kariadi, terapi sana 

  

IN bisa jalan usia berapa 

Bu? 

Dua tahun setengah. Dua 

tahun setengah itu ada yang 

menyuruh, katanya suruh 

kalau Jumat itu... disuruh 

mandiin di masjid, langsung 

jalan 

  

Oh, gitu. Ibu mandiin 

IN ke masjid kalau 

Jumat tuh berapa kali, 

Bu? 

Tiga kali   

Tiga kali tuh terus IN 

bisa jalan, Bu? 

Iya. Saya mandikan, Jumat 

gini toh, Mbak, siang-siang 
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gini toh, saya mandikan, 

langsung sorenya jalan 

Tapi setelah tiga kali 

Jumat ya Bu? 

Heeh    

Berarti mulai terapi usia 

berapa Bu? 

IN... usia terapi tuh umur... 

umur delapan tahun. Saya 

terapikan sana. Soalnya kan 

tangannya itu, kalau buat 

megang-megang itu lho, 

Mbak, belum bisa, kan saya 

terapikan. Ternyata di sana 

cuma disuruh ambil bola-

bola gitu.  

  

Terapi gitu berapa lama 

Bu? 

Ndak lama, Mbak. Soalnya 

terapinya cuma ambil... 

ambil bola. Saya suruh di 

rumah ngangkat-ngangkat 

ember, gitu. Cumaan 

kayak... kayak... sama aja 

kan? Di Kariadi nek suruh 

ambil bola, cuma ambil 

bola, ya saya... kan dulu kan 

bapaknya belum punya 

Honda. Lah riwa-riwinya 

itu, transportasinya kan 

Mbak, kadang punya uang, 

kadang ndak kan. Ndak bisa 

ke sana terus 

  

Kira-kira IN terapi gitu 

berapa bulan, Bu? 

Cuman berapa bulan ya... 

seminggu ki... tiga... nganu 

kok... seminggu tiga kali, 

dulu terapinya, kalau ke 

sana 

  

IN berapa bulan 

terapinya di sana, Bu? 

IN... saya terapikan, cuma 

tiga bulan ya, Mbak 

  

Tiga bulan, seminggu 

tiga kali ya, Bu 

Iya    

Jadi ketika umur tiga 

tahun kan Ibu dikasih 

tahu kalau kakinya 

panjang kiri 

Iya, diperiksa   

Ibu dikasih tahu juga 

gak tentang kondisi 

tangannya? 

Ndak tahu. Ya tahu-tahunya 

itu disuruh megang, itu, 

kok... kok... kok nganu. 

Kok... opo jeneng e... hm... 

ini, disuruh megang gini, 
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lho, Mbak, gak bisa 

(memeragakan memegang 

sesuatu dengan posisi 

kelima jari sulit terbuka). 

Kenapa, anak saya kok 

disuruh megang gini kok 

gak bisa? Kok saya mikir-

mikir, mikir-mikir. Ternyata 

iku, katanya itu, ketarik 

kakinya, sama... ya kakinya 

ya itu (menunjuk kaki kiri), 

ketarik gitu lho, Mbak. Udah 

saya terapikan di mana-

mana, saya pijatkan itu, 

Mbak. Di mana.... Omong e 

wong ki, wah, saya turuti 

Mbak. Pijat sana, sana, wah, 

saya udah ke sana-sana. 

Berusaha. Ternyata ijek, 

masih gitu. Wes... 

Berarti ketika tiga tahun 

itu dokter ngomong apa 

aja, Bu? 

Ya ngomongnya itu... 

kakinya panjang kiri, gitu 

tok kok Mbak 

  

Terus Ibu tahu soal 

tangan IN tuh di usia 

berapa, Bu? 

Usia... ya itu... kelas TK itu. 

Delapan... mau sekolah TK 

itu Mbak. Delapan tahun 

sekolahnya 

  

Ibu itu mulai curiga 

sendiri, gitu? 

Iya. Lho, kok jalannya kok 

tangannya kok gini 

(memeragakan tangan 

ditekuk di posisi perut), anak 

saya. Lho kok jalannya kok 

gitu, gak kayak temannya, 

saya gitu 

  

Terus Ibu bawa lagi IN 

ke rumah sakit? 

Ya... itu, kata orang disuruh 

pijat. Dipijatkan ke mana-

mana, sudah saya pijatkan, 

gitu. Ya itu... udah saya 

pijatkan, tapi kok gak ada 

perubahan, masih gitu. Ya 

saya gak lanjutkan Mbak. 

Tapi saya... anaknya saya 

suruh latih sendiri. 

Hm...buat ambil... ambil-

ambil ember, dulu, gitu. ‘IN, 

ambil ember’ tangan kiri 
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disuruh. Ke sana, ke sini, 

gitu (menunjuk meja, dari 

satu titik ke titik lain) 

IN kan sempet terapi di 

rumah sakit yang ambil 

bola itu ya, Bu 

Iya   

Terapi buat jalannya gak 

ada Bu? 

Gak ada   

Terapi itu tuh usia 

berapa Bu? 

Terapi itu usia... ya IN... 

disuruh, katanya kan itu... 

disuruh guru TK. Guru TK-

nya, ‘Bu, IN ini harus anu, 

Bu... sekolah di SLB’ 

katanya. Saya, hm... saya 

minta tolong sama bu 

gurunya, ‘Bu, kalau bisa di 

sini aja, Bu, jangan di... 

jangan sekolah di SLB’ biar 

nganu... anaknya... biar IN 

itu berani sama temen-

temennya, IN gak minder. 

Ya... ya tadinya IN ki 

tadinya mau gak ketompo di 

sekolahan itu. Saya minta 

tolong sama gurunya. 

Soalnya gurunya bilang, 

‘Bu, kalau IN itu gak bisa 

seperti temen-temennya’. 

Saya maklumi, saya gak 

papa, yang penting anak 

saya mau sekolah, gitu. 

Dulunya kan gak mau 

sekolah, umur lima tahun 

gak mau sekolah. Lah umur 

delapan tahun itu mau 

sekolah. Saya... ya... 

namanya orang tua ya 

senang kalau anaknya mau 

sekolah, gitu. Gurunya... 

dilihat, kok anaknya kok gak 

seperti temen-temennya. 
Langsung saya disuruh... 

di... diundang sama kepala 

sekolah. Lah saya bilang 

‘anak saya gak seperti 

teman-temannya jalannya, 
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Bu’ terus... lah, malah 

‘gimana kalau sekolah di... 

di luar biasa itu?’ ‘Bu, saya 

minta tolong, Bu, kalau bisa 

anak saya sekolah di sini 

aja’. Kalau sekolah di luar 

biasa ki biayanya saya ya 

ndak bisa juga, gitu. Kan 

kalau di luar biasa, di SLB, 

kan saya biayanya kan, ndak 

punya kan Mbak  
Lebih mahal toh, Bu? Iya, lebih mahal, gitu. Lah, 

waktu dulu itu toh, 

bapaknya kan belum punya 

Honda. Buat transportasi aja 

gak punya. Lah itu, langsung 

gurunya maklumi, mau. 

Tapi gurunya bilang ‘tapi 

gak seperti teman-temannya’ 

‘gak papa Bu. Yang penting 

anak saya mau sekolah di 

sini’, gitu 

  

Gurunya bilang ‘tapi 

gak seperti teman-

temannya’ itu 

maksudnya apa, Bu? 

Maksudnya itu... gak... 

nulisnya lambat, gitu. 

Nulisnya lambat, sama itu... 

membaca... bacanya juga 

lambat dia. Kalau temannya 

cepat, gitu lho, Mbak. Kalau 

IN kan lambat. Lah, saya 

ya... gurunya ya menyadari 

kalau melihat IN juga 

kasihan, gitu. Terus gurunya 

itu, ‘ya udah gak papa’ gitu. 

‘Kalau Ibunya maunya gitu’. 

Ya itu, langsung sekolah. 

Ternyata, kalau di 

sekolahan, gak... gak minder 

gitu lho, Mbak, sama temen-

temennya ya ikut bergaul 

sama temennya juga. Kalau 

sama IN juga suka, sangat 

senang, gitu. Gurunya ya 

juga bangga, gitu. Gurunya 

suka sekali kalau IN mau 

bergaul sama temen-

temennya 
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Bu, ketika dia umur 

lima tahun kan gak mau 

sekolah, itu karena apa 

Bu? 

Ya... ndak tahu. Ditanyai, 

‘IN, sekolah ya?’ ‘ndak 

mau’ entah kenapa ndak 

mau. Ndak mau sekolah, 

gitu. Maunya itu, ya umur 

delapan tahun baru mau. 

Mungkin... mungkin ya, 

Mbak, lihat teman-temannya 

kok pada sekolah, mungkin 

yak e ya Mbak? Mungkin 

lihat teman-temannya pada 

sekolah, kok aku ndak 

sekolah sendiri, ya 

mungkin... langsung dia mau 

itu sekolah TK, itu 

  

Di sekitar sini banyak 

anak-anak seumuran IN 

juga gak, Bu? 

Iya, juga, heeh.   

IN sering bergaul gak, 

Bu, sama anak-anak 

sekitar sini? 

Hm... dulunya ya... mau, 

bergaul. Banyak anak-anak 

kecil gitu, pada lari-lari gitu, 

ya ikutan. Mau, lari-lari 

dulunya, waktu kecil. Ya 

seneng Mbak 

  

Usia berapa Bu? Ya itu... waktu... tiga... eh, 

empat tahunan, ikut keluar, 

lari-lari. Sekarang udah 

besar, mulai SD ya gak mau 

(tertawa) wes, di dalam 

terus 

  

IN mulai bisa jalan jadi 

sekitar berapa tahun ya, 

Bu? 

Bisa jalan? Ya itu... jalannya 

itu... dua tahun setengah. 

Lancar-lancarnya ya tiga 

tahun, gitu 

  

Kalau bisa bicara usia 

berapa, Bu? 

Kalau bicaranya ki... bisa... 

sedikit-sedikit. Dulu bisa 

bicara sedikit-sedikit 

  

Mulai usia berapa, Bu? Kalau usia... kalau bicaranya 

ya usia... hm... dua tahun 

udah bicara 

  

Ketika Ibu daftar ke TK, 
itu langsung keterima, 

Bu? 

Ya, keterima. Keterima, 
soalnya kan anaknya saya 

bawa, mau mainan, itu... 

mainan... gurunya kan 

belum tahu kalau jalannya 

gini, gini (memeragakan 
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tangan ditekuk di samping 

perut). Lah ternyata udah 

masuk, dilihat gurunya, 

dipandang gurunya terus, 

dipantau gurunya, lah itu 

baru tahu 

Itu disuruh ke SLB 

karena apa Bu? 

Ya karena itu... ya... gak 

seperti temen-temennya, 

gitu lho 

  

Dalam hal apa, Bu? Dalam hal, itu... hm... 

jalannya, kalau lari, gitu. 

Kalau lari kan IN mesti 

paling... apa... paling lama, 

gitu lho. Paling lama 

(tertawa), lambat sendiri 

gitu, gak seperti temen-

temennya 

  

Cuma dalam hal lari aja, 

Bu? Selain itu apa lagi, 

Bu? 

Ya itu... nulisnya itu Mbak. 

Nulis e itu... 

  

Di TK udah diajari baca 

tulis toh, Bu? 

Iya, udah, TK. Kan waktu 

TK kecil diajari A, huruf A, 

B, C, gitu, Mbak 

  

Tapi IN bisa ngikuti, 

Bu? 

Kalau IN... ya... lupaan sih 

dulunya. Kalau disuruh baca 

A, gitu, nanti ya, kok... 

disuruh, ulangi lagi, ya... 

diam, engko lupa lagi, gitu 

  

Ibu juga sering ngajari 

IN gak? 

Iya, bapaknya juga   

Perasaan apa yang 

muncul ketika Ibu 

ngajari IN Bu? 

Perasaannya... ya itu, kok 

lambat itu lho, Mbak. 

Pikirannya ki kayak lambat, 

agak lambat. 

  

Tapi Ibu pernah marah 

gak? 

Ya... namanya orang tua ada 

jengkelnya, Mbak. Kok 

anaknya kok dimarahi gak 

bisa-bisa, gitu lho, Mbak 

(tertawa) 

  

Ketika ngajari pernah 

marah, Bu? 

Ya pernah, pernah marah... 

pernah marah. Ya itu toh, 
kalau diajari kok ndak bisa-

bisa. Dulunya marahnya kok 

nulis barang ki lho, Mbak, 

ndak bisa-bisa, ngono. 

Diajari, sampek saya leske, 
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leske, gitu, Mbak. Saya 

suruh warai orang, 

sampekan 

Ibu kalau marah gitu 

cara ngungkapkannya 

gimana Bu? 

Ya cara ngungkapke ya... ya 

(tertawa) ya agak sedih 

Mbak. kasihan, kalau 

udah dimarahi, kalau IN 

tidur gitu, saya lihat 

kasihan ik, Mbak, kasihan 

juga. Ya Allah, getun, kayak 

getun gitu lho Mbak. Nek 

bar marahi anaknya ngono 

ki, nek bar anaknya tidur yo 

getun sendiri kok Mbak 

 

ES 

 

Subjek 

sedih 

setelah 

memarahi 

IN 

Getun e tuh gimana Bu? Getun e ki kok tak marahi, 

tak seneni... kadang tak 

cebleki kan dulu 

(memeragakan memukul 

pahanya sendiri) gitu lho 

Mbak. Kok ndak bisa-bisa, 

tak marahi gitu lho Mbak, 

tak cebleki (mengeluarkan 

air mata). Bar lihat anak e 

turu ngono kasihan, 

sampai nangis sendiri 

Mbak. Sampai nangis 

sendiri saya, pernah 

(mengangguk). Nangis 

sendiri, ya Allah, anakku 

kok tak cebleki, soalnya 

kok nek gak tak cebleki yo 

podo ae jengkel Mbak. 

Jengkel e kok... baca kok, 

nulis barang kok ndak bisa-

bisa, gitu. Nama e orang tua, 

wah, nek nyinauni ya gitu 

Mbak 

 

EM 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

Subjek 

marah 

dengan 

memukul 

paha IN 

 

Subjek 

sedih 

setelah 

memukul 

paha IN  

Ya kadang ada gak 

sabar e juga ya Bu 

Ya, kadang gak sabar. 

Soalnya anaknya yang 

diajari kan lambat 

  

Ketika Ibu nyebleki 

gitu, IN-nya gimana 

Bu? 

Ya... nangis. Dulunya, 

waktu kecil, dicebleki ngono 

toh waktu TK, ya juga 

nangis. Tapi engko bar, 

bapaknya... giliran bapak e 

sing ngajari 
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Bapak kalau ngajari 

gimana Bu? 

Ya... kadang ya jengkel juga 

Mbak (tertawa) anak kok 

ndak bisa-bisa, gitu. Cuma, 

engko ngeluh sama... saya 

‘gak bisa-bisa ya’ ngono. 

Kadang... ‘terus piye Pak. 

Bocah e ngono ik, kon piye’ 

aku sok nyadari gitu lho 

Mbak. Aku, kalau anaknya 

tidur, waktu tidur, gitu 

  

Bapak juga sempat 

marah gak Bu ketika 

ngajari? 

Ya.... juga pernah marah    

Marahnya gimana Bu? Marah e... (tertawa) ya 

marah e kok ‘kok rak iso-iso 

toh IN’ (memeragakan nada 

suara tinggi) gitu, dulunya. 

Kalau disuruh nulis harang 

itu. Marahnya kok... susah, 

gitu lho Mbak. Suruh nulis 

gini, kayak ngikuti di contoh 

e bu gurunya, di bukunya 

itu, ndak bisa-bisa, gitu. 

  

Ndak bisanya tuh karena 

dia lupa atau karena 

kondisi tangannya Bu? 

Ya... juga. Ya lupa sama 

kondisi tangannya itu 

  

Tapi tangan kanannya.... Bisa, normal, bisa   

Berarti bukan karena 

tangannya ya, Bu? 

Ya. Yang gak normal itu 

tangan kiri 

  

Tapi IN kalau nulis 

pakai tangan kanan kan 

Bu? 

Iya, tangan kanannya   

Kemarin Ibu juga cerita 

kalau guru TK-nya 

sempat bilang kalau 

nulisnya IN kenapa ya 

Bu? 

Kalau nulisnya IN tuh ya... 

Cuma itu, lambat, nulisnya 

lambat 

  

Bapak kalau ngajari gak 

sampai nyebleki gitu ya, 

Bu? 

Ndak (tertawa)   

Ketika Ibu marah, 
nyebleki, lalu apa yang 

Ibu lakukan untuk 

mengatasi perasaan 

marah itu, Bu? 

Ya... mengatasinya itu... 

giliran bapaknya lah 

(tertawa) saya ndak... 

giliran bapak e kalau 

ngajari (tertawa) saya 

ndak... malah... 

 
PFC 

Subjek 
menyuruh 

suaminya 

untuk 

mengajari 

IN 
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perasaanku... kadang nek 

nyebleki gitu, kasihan ik 

Mbak. Ono kasihan kok 

ndak bisa-bisa, ibunya 

sampai emosi (tertawa) 

sama ngene, ‘wes giliran 

bapak’ ngono 

Gantian ya Bu ya Giliran, iya (tertawa). Bapak 

e... wes... kalau sama 

bapaknya manut dulu nek 

diajari. Kalau... bapak e 

sediluk tok nek ngajari 

Mbak, ‘ya udah, udah’ wes. 

  

Kalau Ibu lama? Lama, saya... kalau saya 

ngajari harus bisa Mbak. 

Nulis A, kudu, harus bisa, 

cara e gimana biar bisa anak 

saya pinter, bisa menulis, 

gitu. Nek bapaknya ya, ‘nek 

rak iso yo wes, sesok 

meneh’ gitu bapak e. Nek 

saya gitu Mbak, biar kayak 

temennya biar bisa kok 

Mbak 

  

Ketika Ibu lihat IN 

tidur, Ibu kan juga sedih 

Iya, sedih   

Lalu apa yang Ibu 

lakukan untuk 

mengatasi perasaan 

sedih itu Bu? 

Ya kadang saya... perasaan 

saya ya saya, IN cium 

kalau tidur, gitu Mbak, 

kasihan, terus saya elus-

elus, gitu (tertawa) saya 

elus, ‘ya Allah Gusti, 

anakku kok tadi tak 

ceblek’ sampek aku ki 

kadang sok gini, Mbak, 

ceblek awak e dewe loro, 

opo meneh anakku tak 

ceblek, gitu kok Mbak, 

pernah yo nan Mbak. 

Namanya orang ya, Mbak, 

kalau tidur kasihan melihat 

anaknya. Kasihan, sampai 

nangis, gitu. Sekarang ya 

udah menyadari, wes, 

ibunya udah tahu, ya wes. 

 

EFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

Subjek 

mencium 

dan 

mengelus 

IN ketika 

IN tidur 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

sedih 

setelah 

memukul 

IN 
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IN bisanya cuma segitu, ya 

sudah mempelajarinya 

Sampai sekarang Ibu 

masih sering ngajari IN? 

Kalau sekarang ndak, 

sekarang 

  

IN les gak Bu? Ndak, ndak les kalau 

sekarang 

  

Dulu pernah les, Bu? Dulu pernah les, saya leske 

tetangganya 

  

Itu waktu kelas berapa, 

Bu? 

Itu kelas empat Mbak   

Sampai kelas berapa 

Bu? 

Ya cuma berapa tahun tok 

Mbak lesnya. Langsung, 

anaknya gak mau kok. Ndak 

mau kok langsungan. 

Katanya saya leskan, ‘Bu, 

anu...’ malah sing ngajari 

tuh katanya malah dolanan 

HP sendiri Mbak. saya... 

anaknya gak mau 

langsungan 

  

Tetangga ya Bu? Iya    

IN masuk TK usia 

delapan tahun ya, Bu? 

Terus masuk SD usia 

berapa Bu? 

Ya... masuk SD ya... sepuluh 

tahun ya Mbak 

  

Ketika kelas dua sempat 

gak naik sekali ya Bu? 

Dia gak naik kelas dua   

Ketika Ibu tahu dia gak 

naik tuh, perasaan apa 

yang muncul dari dalam 

diri Ibu? 

Ya... perasaannya ya... 

sedih, Mbak. Gimana, 

soalnya dia... saya pikir lagi, 

ya udah gak bisa 

menyesuaikan pelajaran, gak 

bisa mengikuti pelajaran itu, 

saya kan ngono. Langsung 

itu naik terus kok Mbak 

(nada suara meninggi dan 

bersemangat) langsung 

kelas lima itu disuruh 

gurunya itu, pindah ke SLB. 

Pindah ke SLB... katanya 

nanti ujiannya itu lho Mbak, 
kalau ujiannya itu kan susah 

kan Mbak 

 

ES 

 

Subjek 

sedih ketika 

IN tidak 

naik kelas 

di kelas 2 

SD 

Ujian kelas enam Bu? Heeh, kalau ujiannya 

katanya itu. Kasihan kalau 
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ujiannya, langsung 

dimasukkan ke SLB, gitu 

Tapi di SD itu kelas 

lima IN udah selesai 

Bu? 

Udah   

Gurunya bilang gitu tuh 

kelas lima akhir, Bu? 

Iya. Ketika... mau... mau... 

ke kelas enam 

  

Gurunya menyarankan 

ke SLB tuh berdasarkan 

apa, Bu? 

Berdasarkan... ya itu, IQ-nya   

Gurunya tahu IQ-nya 

dari mana Bu? 

Katanya udah diperiksa   

Udah dites Bu? Iya, udah dites   

Di sekolah Bu?  Hm, iya, gurunya yang 

ngetes. Periksa IQ, gitu. 

Berapa persen dulu ya... 

udah diperiksakan katanya 

  

Berapa Bu hasilnya? Berapa ya... lupa ik Mbak   

Sekelas yang diperiksa 

tuh semua apa cuma IN 

aja, Bu? 

Anak dua kayak e Mbak. 

Anak dua yang diperiksa 

  

Lalu dua-duanya 

disarankan ke SLB 

atau... 

Ya disarankan ke SLB, IQ-

nya kurang, soalnya kalau 

nanti kelas enam kasihan, 

ujiannya itu Mbak. 

Langsung ke SLB itu, 

dimasukkan. Ya yang 

masukkan gurunya sendiri 

  

Yang mendaftarkan Bu? Iya, yang mendaftarkan 

gurunya sendiri 

  

Oh. Berarti Kagok tuh 

bukan Ibu yang milih? 

Ndak    

Tapi gurunya yang 

milihkan ya Bu? 

Ya juga. Disuruh milih. Di... 

di negri apa di yayasan. 

Kalau di negri kan jauh, 

Simpang Lima, Klipang, itu 

kan jauh Mbak, biayanya ki. 

Kalau transportasinya gak 

bisa 

  

Klipang tuh apa sih, Bu? Klipang... itu lho, sana 

(tangan menunjuk ke arah 
kiri). Simpang Lima juga 

ada. Itu kan negri. Kalau 

Klipang sana kan juga negri. 

Lah sini kan ndak negri 
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Oh, sini apa Bu? Yayasan    

Oh Kagok tuh yayasan  Iya, Kagok tuh yayasan. Ya 

itu... ndilalah di situ 

alhamdulillah dapat bantuan 

terus kok Mbak di situ IN, 

gitu 

  

Bantuan dari mana Bu? Itu... ya dari sekolahan... 

dari.... dinas sosial, dari 

dinas sosial. Dikasih 

undangan gitu lho Mbak, 

dari dinas sosial, pernah, 

bapaknya pernah rapat di 

sana juga. Disuruh rapat di 

dinas sosial sana 

  

Rapat di dinas sosial 

maksudnya merapatkan 

apa Bu? 

Ya itu, rapat karena 

bantuan-bantuan itu, yang 

kurang mampu aja 

  

Oh berarti bantuan itu 

tidak untuk semua siswa 

ya Bu? 

Ndak, ndak    

Itu rapat gitu ketika IN 

kelas berapa Bu? 

Kelas... SMP toh Mbak   

Waktu SMP ya Bu? Iya    

Oh ya Bu, tadi yang 

dites IQ di SD KAG kan 

dua anak ya, Bu 

Iya    

Itu dua-duanya 

disarankan ke SLB 

semua? 

Iya, semua, dua-duanya, itu 

disuruh ke SLB 

  

Ketika masuk Kagok 

berarti kelas enam 

belum ada bantuan ya 

Bu? 

Belum. Baru SMP ada   

Bantuan itu berupa apa 

Bu? 

Ya uang... uang.... ya 

dulunya pernah ya sepatu, 

gitu. Pernah sepatu, terus 

dibelikan peralatan sekolah 

gitu lho Mbak. Ya disuruh, 

dapat bantuan disuruh beli 

peralatan sekolah. Ya saya 

belikan. Saya belikan buku, 

ya tas, gitu lho Mbak, 

peralatan sekolah. Pokoknya 

dapat bantuan saya belikan 

gitu 
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Terus bantuannya gak 

pernah berupa barang ya 

Bu? 

Ya pernah dulu, dibelikan 

sepatu itu, dibelikan sepatu 

sama gurunya 

  

Oh. Bu, ketika IN lulus 

TK kan daftar di SD 

KAG ya. Lah itu, daftar, 

gimana penerimaan 

gurunya? 

Ya menerima dengan baik, 

Mbak 

  

Gak ada ya masalah Bu? Gak ada masalah   

Ketika kelas dua SD IN 

gak naik, ada komentar 

apa dari sekolah Bu? 

Komentar... ya itu, gak bisa 

mengikuti, gitu 

  

Gurunya bilang gitu Bu? Heeh. Ya ndak apa-apa, saya 

bilang ya ndak apa-apa, 

menyadari, gitu  

  

Tapi belum ada 

omongan suruh ke SLB, 

Bu? 

Ke SLB tuh ya gurunya 

kelas lima bilangnya. ‘Nanti 

kan mau nanjak kelas enam 

IN harus pindah’ gitu. 

Saya... gurunya ya gak mau. 

Soalnya ya dipikir-pikir kok 

jauh men Mbak, gitu 

  

Oh lebih jauh ya Bu? Heeh, ya jauh toh Mbak sini 

sama Kagok sana Mbak 

  

Oh, iya. Kalau KAG ini 

deket ya Bu? 

Iya, KAG ini cuma jalan, 

situ, deket, kalau Kagok kan 

jauh. Kalau gak punya 

Honda sendiri kan... anu, 

Mbak... belum nanti 

ngojeknya, ngebisnya, gitu 

Mbak, agak jauh kan 

  

Ibu kan tadi juga bilang, 

ketika kelas dua SD IN 

gak naik tuh ada 

perasaan sedih juga ya 

Bu? 

Iya    

Lalu Ibu mengatasi 

perasaan sedih itu 

gimana Bu? 

Ya... IN tadinya gak naik 

sekolah nangis. Ya... saya 

suruh diem, ‘gak papa, IN, 

besok kan naik sendiri’, gitu. 

Saya bilang IN seperti itu. 
Itu kan lama-lama besok 

bisa naik. Ndak naik terus, 

tuh ndak. Saya... saya bilang 

gitu Mbak sama IN. Biar 

anaknya... biar diam, gitu. 
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Kalau gak naik dulunya 

nangis wae Mbak 

Dia sedih ya Bu? Iya, sedih, sedih ya itu 

melihat teman-temannya 

pada naik kok dia gak naik 

sendiri, gitu (tertawa) 

  

Sekelas yang gak naik 

berapa orang Bu? 

Yang gak naik.... dua.... dua 

kayak e Mbak 

  

Dua itu sama yang 

ketika kelas lima dites 

IQ juga Bu? 

Iya, iya   

Kemarin kan Ibu juga 

cerita kalau sangunya 

IN pernah diambil 

teman-temannya ya Bu? 

Iya, pernah diambil 

temannya 

  

Itu kelas berapa Bu? Itu... ya kelas... tiga apa dua 

ya Mbak... pernah diambil. 

Diambil uangnya, sangunya 

itu. Ya IN ya bilang, 

langsung saya ke sana, 

bilang sama anaknya itu, 

bilang sama bu gurunya. 
Yang ngambil itu ndilalah 

ya bocah e nakal kok Mbak, 

ya juga nakal itu 

 

 

 

 

PFC 

 

 

Subjek 

melaporkan 

pd guru dan 

menasihati 

teman IN 

Cowok apa cewek Bu? Cowok. IN pernah didorong 

sampai jatuh, gitu Mbak 

  

Itu ketika SD? Kelas 

berapa Bu? 

Itu... kelas... kelas tiga Mbak   

Kelas tiga itu yang 

sangunya diambil sama 

didorong Bu? 

Iya    

Itu temen sekelasnya dia 

Bu? 

Iya, sekelas   

Jadi ketika IN sangunya 

diambil, IN cerita Ibu? 

Ya cerita. Kalau pulang 

cerita, nangis itu 

  

Terus Ibu ke sekolah 

Bu? 

Iya. Lah sering kok Mbak, 

nek pulang mesti nangis, 

nek pulang nangis, engko di 

nganu mbek temen e, gitu. 

Kadang... kadang.... kadang 
diejek kalau jalan gitu lho 

Mbak, nangis. Saya... saya 

bilang... sampai saya bilang 

‘sesok IN, bocah e tak 

parani’ sampai saya bilang 
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gitu, biar, anaknya biar 

diam, gitu. Langsung IN-nya 

ya langsung diam. Dulunya 

kan takut kalau pulang 

diejek, gitu 

Takutnya gimana, Bu? Kalau IN... maksudnya IN 

kan jalannya itu lho Mbak, 

diejek, sama anak kecil juga, 

itu lho (menunjuk ke arah 

kiri) 

  

Di mana Bu? Ya... di jalan Mbak   

Ketika teman-temannya 

nakal gitu, Ibu sempat 

datang ke sekolah ya 

Bu? 

Iya    

Terus apa yang Ibu 

lakukan di sekolah? 

Ya... yang saya lakukan ya 

bilang sama temennya IN 

itu, ‘jangan nakal, 

jangan...’ itu soalnya kan 

IN penakut gitu lho Mbak, 

gak pernah nakali temannya. 

Yang nakal tuh ya itu, 

temen-temennya itu kadang. 

Anak cowoknya itu lho 

Mbak, yang nakal cowoknya 

PFC Subjek 

menasihati 

teman IN 

Kalau cewek-ceweknya 

gimana Bu? 

Nakal cowoknya. Beraninya 

tuh ya sama perempuan, gitu 

lho Mbak 

  

Kalau teman-teman 

ceweknya gimana Bu? 

Kalau temen ceweknya baik 

semua. Pada IN pada suka, 

bergaul... 

  

Ibu datang ke sekolah 

cuma bilangi anaknya 

itu Bu? 

Iya, ‘jangan nakal’ gitu   

Ibu sempat lapor 

gurunya gitu ndak? 

Ya... Ibu... ya saya bilang 

sama gurunya, ‘Bu, anak ini 

pernah ngambil... sering 

ngambil uangnya... 

sangunya IN, gitu’ terus 

saya bilang, langsung itu, 

anak itu ya dimarahi bu 

gurunya. ‘Jangan ngambil-

ngambil uang temennya’ 

gitu 

 

PFC 

 

Melaporkan 

IN pd guru 

Itu Ibu lapornya ke sapa 

Bu? Wali kelas apa... 

Sama gurunya   
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Guru apa Bu? Walinya? Iya wali kelasnya   

IN tuh maksudnya 

penakutnya gimana Bu? 

Ya kalau anak nakal, takut 

deen 

  

Takutnya tuh gimana 

Bu? 

Ya nanti kalau... nanti kalau 

dinakali lagi, gitu lho Mbak. 

Kalau dinakali lagi, deen 

kan anak penakut, kalau 

dinakali sama temen-

temennya, gitu. Soalnya 

deen kan gak nakal, gitu. 

  

Uangnya IN diambilnya 

tuh gimana Bu? Caranya 

gimana, Bu? 

Katanya ya itu... kalau di... 

geledahi tas gitu lho, Mbak. 

Tasnya ki dibukai, gitu.  

  

Tapi itu ada IN? Gak ada. IN keluar, gitu. Ya 

ada temennya yang bilang, 

gitu lho Mbak 

  

Oh, jadi diambil diam-

diam, Bu? 

Iya, diam-diam   

Uangnya yang diambil 

uangnya IN aja atau ada 

lagi Bu? 

Ya ada lagi, ada lagi juga   

Kira-kira berapa anak 

Bu yang uangnya 

diambili gitu? 

Ya ndak tahu ya Mbak ya. 

Tapi ya beraninya sama IN 

tok kok itu Mbak 

  

Tapi yang diambili 

uangnya bukan cuma IN 

aja, Bu? 

Iya, heeh   

Beraninya sama IN tok 

maksudnya gimana, Bu? 

Kan soalnya kan IN penakut 

toh, Mbak. penakut... gak 

berani sama temennya, gitu 

  

Beraninya sama IN tok 

tuh maksudnya IN 

diapain Bu? 

Ya itu, diejek, kadang gitu 

lho Mbak, beraninya ngejek 

sama IN, gitu. Ngejek-

ngejek 

  

Apa lagi Bu selain itu? Ya itu... bukunya itu dicoret-

coret bukunya. Pernah 

nyoret-nyoret bukunya, gitu 

  

Ibu kan kemarin juga 

cerita kalau IN diberi 

sangu Rp.3000, itu 

disisakan Rp.1.000. Itu 

maksudnya disisakan 

Rp.1000 itu untuk Ibu, 

gitu? 

Ndak, untuk kebutuhan IN 

sendiri. Untuk kebutuhan 

IN, IN mau apa, kepengen 

beli sendiri. Kadang, kalau 

ibunya ndak punya uang, 

sampai dipinjemi dulu, atau 

dikasih dulu, gitu 
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Anak baik ya Bu Iya, ibunya dipinjami. Anak 

saya gitu kok Mbak. Yang 

laki itu juga gitu. ‘Nek rak 

duwe duwet pinjem Ibu 

sek... nganu... pinjem anak e 

sek gak papa.’ Saya sampai 

kadang gregel. Ya namanya 

orang tua kalau ndak punya 

uang, kalau berangkat 

sekolah itu lho Mbak, ndak 

punya uang, pinjam anaknya 

sampaian, gitu lho Mbak 

  

Pinjam anaknya tuh 

maksudnya gimana Bu? 

Uang sisa sangunya itu   

Anak baik-baik ya Bu Iya    

IN mulai gede udah gak 

mau dolan-dolan ya Bu? 

Ndak    

Dia dulu mau dolan usia 

berapa Bu? 

Ya itu... SD, dulunya mau, 

bermain-main sama temen-

temennya. Keluar, main... 

pasaran, dulu, Mbak. 

Sekarang yo udah besar gak 

mau. Ndak mau 

  

Mulai ndak mau kelas 

berapa Bu? 

Ya... kelas... lima nan ya 

Mbak 

  

Mulai gak mau main 

kelas lima nan Bu? 

Iya    

Masih di SD KAG ya 

Bu 

Iya    

Itu kok gak mau kenapa 

Bu? 

Gak tahu. Gak mau 

pokoknya wes. Nek diparani 

temen e, temen ke sini ya 

baru keluar, gitu, mau... 

  

Tapi kalau keluar 

sendiri gak mau Bu? 

Kalau keluar sendiri gak 

mau. Maunya keluar e ke 

mbah e itu. Cuma ke mbah e 

tok, wes. Gak mau sama 

temen-temennya, keluar 

sana gak mau 

  

Alasannya apa Ibu tahu 

gak? 

Ya... ndak... anaknya ndak 

suka pokoknya Mbak, ndak 

suka main... ndak suka 

bergaul sama anak lain 

  

Tapi dulu.....  Dulu suka bergaul sama 

temen-temennya, sekarang 
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udah besar Mbak, gak 

pernah 

Kalau dulu di SD KAG 

kan pernah dimintai 

uang sangunya sama 

temen-temennya 

Iya    

Kalau di Kagok..... Gak, gak pernah, gak pernah   

Gak pernah ya, Bu Di Kagok itu ya juga 

sekarang, temennya baik-

baik. Ya kadang cerita, 

‘nganu, Bu, temenku itu, 

kalau gak dijemput, nangis, 

cerita, gitu’ (tertawa) ada 

yang gitu. Ya kalau di SLB 

itu pada lucu-lucu gitu kok 

Mbak katanya (tertawa) 

  

Lucunya gimana, Bu? Lucunya itu kalau... kalau di 

sekolahan, kalau hujan, 

berangkatnya cuma dua 

anak, gitu. Pada ndak 

berangkat, gitu. Ada yang 

nangis, ada yang meledekin, 

gitu lho Mbak 

  

Nangis e kenapa Bu? Ya itu, gak dijemput-jemput 

mbek mbah e, gitu, engko 

nangis. Ya saya bilang, ‘lucu 

men, udah besar kok nangis’ 

ngono (tertawa) udah besar, 

laki-laki kok, Mbak, laki-

laki, kalau gak dijemput 

nangis, gitu. Cerita gitu, IN 

  

Itu temen sekelasnya IN 

Bu? 

Ya... itu malah SMA, Mbak   

Kalau hujan, yang 

masuk dua anak aja, itu 

sekelas berapa anak Bu? 

Sekelas... kayaknya delapan 

apa sepuluh, gitu lho Mbak, 

muridnya sekelas 

  

Kalau ujan yang masuk 

dua tok ya Bu? 

Heeh, kadang satu. Gurunya 

bilang gini, ‘IN, IN, mau 

ndak mending rak usah 

mangkat san’ gitu, pernah 

gitu kok Mbak (tertawa) 

yang berangkat ki IN tok, 

gitu 

  

Rajin ya Bu Iya, kalau hujan berangkat   

Dulu kan Ibu pernah ada 

pikiran, pernah mikir 

Iya    
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‘ya Gusti, kok anakku 

kayak gini’  

Lalu apa yang Ibu 

lakukan untuk 

mengatasi perasaan 

tersebut Bu? 

Ya... saya pikir diwolak-

walik. Saya pikir... saya 

pikir itu toh Mbak... saya 

pikir di pikiran saya... tak 

wolak-walik, wolak-walik, 

gitu, ya udah anak saya 

emang gitu, gimana lagi 

Mbak. Saya pikir, anak saya 

kok, saya kepengen kayak 

anak-anak yang normal-

normal, ya IN, ya udah 

kuadrannya udah segitu, ya 

gimana Mbak, ndak bisa 

apa-apa toh, Mbak. Udah 

saya berusaha. Cuma IN 

bisanya masih segitu terus. 

Ya saya pasrah Mbak. ndak 

bisa apa-apa. Udah terapi, 

pijatkan ke mana-mana, 

omongannya orang saya 

turuti, gitu. IN masih gitu, 

gak ada perubahan, masih 

gitu terus, ya udah Mbak 

EFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC 

 

 

 

 

Subjek 

berpikir 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

berusaha 

melakukan 

terapi dan 

membawa 

IN pijat 

Ketika Ibu mikir kok 

kepengen IN kayak anak 

lain juga, lalu apa yang 

Ibu lakukan Bu? 

Ya... yang Ibu lakukan... ya 

gimana, Mbak, saya kan 

udah berusaha semampu 

saya, gitu. Sudah berusaha. 

Bapak juga, bapaknya udah 

berusaha mengantarkan ke 

sana-sana, udah mau, 

pijatkan sana, ya udah. 

Cuma IN-nya itu, gak kayak 

temennya, masih gitu, gak 

ada perubahan, ya itu... gitu-

gitu aja 

  

Maksudnya apa yang 

Ibu lakukan untuk 

mengatasi perasaan itu 

Bu? 

Mengatasinya ya itu... Cuma 

berdoa, berdoa... iya, udah 

berdoa, udah berusaha 

juga, kok IN masih kayak 
gitu, ya wes gimana, Mbak, 

namanya orang tua ya 

Mbak. Namanya orang tua 

ya wes, bapaknya juga, ikut 

berdoa yo nan, buat anaknya 

 

EFC 

PFC 

 
Subjek berdoa 

Subjek 

berusaha 

membawa IN 
pijat dan terapi 
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Tapi manusia kan cuma 

bisa berusaha ya Bu 

Iya, udah berusaha, I masih 

gitu 

  

Bu, ya udah ya Bu, 

makasih buat waktunya 

ya Bu, segini dulu ya Bu 

Oh ya, oh ya   

Makasih ya, Bu Ya, sama-sama   
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Wawancara Triangulasi Subjek 3 

Tanya  Jawab  Koding  Analisis  

Pak, selamat siang ya. 

Ini saya mau tanya-

tanya tentang ibunya 

Indah ya, Pak. 

Ya.    

Di rumah, Indah paling 

dekat sama siapa, Pak? 

Paling dekat ya sama ayahnya   

Sama bapak berarti ya? Iya, sama bapaknya   

Terus, kalau hubungan 

Indah sama ibu gimana, 

Pak? 

Ya baik-baik aja   

Waktu pertama kali Ibu 

tahu Indah harus pindah 

ke Kagok, itu karena 

apa, ya, Pak? 

Ya karena fisiknya, terus 

karena ininya (menunjuk 

dahi) kurang, otaknya 

kurang... 

  

Tapi ketika di SD KAG, 

dengan kondisi fisik 

Indah, guru-guru bisa 

terima apa ndak, Pak? 

Ya guru-gurunya nrima, tapi 

kan di SLB... eh... di KAG ya, 

dulunya kan kelas 1 sampai 

kelas 5, Indah kan kurang 

kemampuan. Akhirnya 

sampai kelas 5, kan 

dibolehkan sampai kelas 5, 

sedangkan kelas 5 akhirnya 

disuruh pindah ke SLB 

  

Berarti pindahnya 

karena kondisi fisik apa 

karena IQ-nya ya, Pak? 

Ya IQ-nya kurang sama 

fisiknya ndak normal, disuruh 

pindah. Gurunya, kepala 

sekolahnya bilang 

  

Waktu Ibu tahu Indah 

harus pindah ke Kagok, 

reaksi Ibu gimana Pak 

pertama kali? 

Ya... ikhlas lah, Mbak. 

Karena tidak normal, karena 

itu, lah orang tua tidak bisa 

memaksa. Yo mau gak mau 

yo akhir e harus pindah. Yo 

karepnya orang tua kan harus 

lulus di situ dulu, sampai 

lulus SD, tapi kepala 

sekolahnya gak 

diperbolehkan, ya akhir e ya 

pindah ke sana 

  

Berarti baru ketahuan 

kondisi IQ-nya ketika 

kelas lima itu ya Pak? 

Yo aslinya sudah mulai kelas 

tiga apa kelas empat. Kelas 

tiga kelas empat kan dari 

teman-temannya kan banyak 
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kekurangan Mbak dia, IN-

nya, lah itu, IQ-nya kurang. 

Cuma dia punya semangat 

sekolah, gitu. Tapi ya 

kekurangan itu lah. Gurunya 

ya bilang semangat 

sekolahnya memang besar, 

tapi IQ-nya kurang ya harus 

memaklumi toh, karena itu 

harus pindah 

Setahu bapak nih, Bapak 

kan sebagai suaminya 

Ibu, setahu Bapak 

perasaan-perasaan apa 

saja yang muncul dalam 

diri Ibu ketika tahu IN 

harus pindah ke Kagok, 

Pak? 

Ya sedih, sebenarnya sedih, 

tapi kan apa boleh buat, 

karena kan... karena 

keputusan kepala sekolahnya, 

Mbak, harus pindah. Kan 

sekali pindah sana kan biaya 

lagi kan. Ndak langsung 

pindah, masuk, ndak. Kan 

harus memenuhi syarat-

syaratnya sana kan, uang 

gedung, uang apa, apa, lah, 

itu kan biaya semuanya. 

Kalau pindah, pindah tok, kan 

kene jek rodok lumayan ya 

Mbak, lah kenanya biaya itu 

lah 

  

Tapi ketika masuk SMP, 

bayar uang gedung lagi 

gak Pak? 

Bayar uang gedung lagi. Jadi 

kan kelas lima, kelas lima.... 

kelas enam kan ke sana, 

langsung bayar uang gedung. 

Uang gedung.... kira-kira 

kalau saya ndak lupa, ya satu 

koma sembilan. Langsung bar 

lulus, lulus SD kan di SLB 

lagi, uang gedung lagi, bayar 

lagi sembilan ratus.  

  

Oh gitu... Ibu kan sedih 

ya Pak. Sedihnya 

gimana Pak? Cara dia 

ngungkapkan sedihnya 

gimana, Pak? 

Ya sedihnya kan waktu kecil 

kan, anak itu kan, dalam 

perjalanan kan ndak normal, 

Mbak. Sudah ketahuan kan 

sejak kecil. Lah bisa jalan aja 
sampai umur tiga tahun. Lah 

zaman dulu kan tidak ada... 

apa... Jamkesmas, pengobatan 

gratis, kan itu ndak ada, harus 

biaya semuanya zaman dulu. 
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Ya ke rumah sakit, ya terapi, 

ya... juga saya pijatkan ke 

Sangkalputung juga. Lah saya 

terapikan sana, bocah ini kok 

ndak normal. Akhir e tiga 

tahun baru isa jalan itu 

Maksudnya tuh Ibu 

sedih sampai kayak 

gimana Pak? Misalnya, 

nangis-nangis sendiri, 

atau gimana? 

Ya... mungkin yo... nangis, 

tapi mungkin yo juga di 

endem, karena... dalam hati e 

kadang ya sedih, tapi 

bagaimana lagi? Ya itu juga 

anu... ciptaan e Yang Kuasa 

kan 

  

Bapak gak pernah lihat 

Ibu nangis sendiri gitu? 

Yo... pernah, tapi apa boleh 

buat, Mbak. Karena ya... 

apa... karena itu juga amanah, 

ciptaan, lah kan anak satu per 

satu kan punya kelebihan 

sendiri dan punya kekurangan 

sendiri ya. Mbak IN juga 

kelebihannya, saya juga ndak 

tahu mungkin, karena saya 

juga ada kelebihan dan 

kelemahannya sendiri, jadi 

saya ndak tahu.  

  

Selain perasaan sedih, 

Pak, ada perasaan apa 

lagi Pak selain perasaan 

sedih dalam diri Ibu? 

Ya sedihnya, kasihan, 

umpama ne kan... seperti 

saya, orang tua kan ndak 

selamanya hidup kan Mbak? 

Nanti akan diambil Yang 

Kuasa. Ya sedihnya 

umpamane anak itu gitu-gitu 

terus, kasihan, nanti hari 

tuanya gimana, 

kehidupannya. Lah kan 

melihat pandangan ke depan 

kan kasihan kalau gitu, terus 

sok mben e piye, kan aku 

mikir sama ibunya kan gitu. 

Sok mben e piye, kasihan 

anak e. Mungkin anak saya 
gitu, ada yang lebih baik, ada 

yang gitu lagi, saya kadang-

kadang... di bawah anak saya 

ada yang gitu. Ya saya 
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kadang sedihnya gitu, ora ono 

peningkatan 

Apa yang bapak 

pikirkan... hm... 

sedihnya untuk ke depan 

tuh Bapak takutnya apa? 

Takutnya kan kalau sak 

umpamane IQ-nya kurang 

tapi normal kan mungkin ada 

pekerjaan kasar-kasar kan 

mungkin bisa. Lah kalau tidak 

normal, IQ-nya tidak normal, 

mungkin kerjanya ya... tidak 

semua kan, pekerjaan kan 

diterima kan Mbak. Kan cari 

pekerjaan kan sulit.  

  

Berkaitan dengan masa 

depan IN itu, setahu 

Bapak yang dirasakan 

Ibu Pak? 

Ya dirasakan Ibu?   

Jadi Ibu pernah cerita-

cerita tentang IN ke 

depannya sama Bapak 

gak? 

Ya... ceritanya gitu. Ibunya 

sama saya ya ceritanya hanya 

gitu. Sedihnya gitu. Kan nanti 

kalau sudah tua-tua gimana. 

Kan seperti saya, juga akan 

meninggal, ibunya juga 

meninggal 

  

Terus hubungan IN 

sama adik-adiknya 

gimana Pak? 

Baik...    

Ada gak Pak slentingan-

slentingan gak enak 

tentang IN? 

Tetangga?    

Tetangga, keluarga Tetangga juga ada, keluarga 

juga ada. Tapi yo apa boleh 

buat. Kene yo diem aja Mbak 

  

Responsnya Ibu ketika 

Ibu dengar slentingan-

slentingan gak enak gitu 

gimana Pak? 

Ya... sedih. Yo jengkel 

sebenarnya, tapi yo diam aja, 

mau apa lagi? Mungkin kan 

ya perasaan lah gimana anak 

saya juga, jadi harus 

memaklumi keadaannya 

  

Ketika dulu Ibu pertama 

kali tahu kondisi IN, Ibu 

kan sedih, Pak 

Ya    

Terus setahu Bapak, apa 

yang dilakukan Ibu 

untuk mengatasi 

kesedihannya Pak? 

Kalau mengatasi 

kesedihannya yo... harus 

semangat hidup kudunya 
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Apa yang dilakukan 

Ibu? Tindakan Ibu untuk 

mengatasi sedih di 

hatinya tuh apa Pak? 

Ya... harus dilupakan Mbak. 

Walaupun aslinya sedih kan, 

melihat kondisinya anak itu, 

dibanding orang lain. Kan 

kan... dulu kan... ‘anak e 

wong liyo kok wes iso mlaku, 

anakku durung iso mlaku’ 

‘lah wes piye, emang anak e 

dewe gitu.’ 

  

Yang ngomong gitu Ibu, 

Pak? 

Ya Ibu... ‘anak e orang lain 

kok udah jalan, anak saya kok 

belum jalan’ lah gitu. 

‘kondisinya kok ndak normal’ 

  

Ketika Ibu ngomong 

gitu, pasti kan perasaan 

gimana, gitu ya Pak di 

dalam hati Ibu 

Iya    

Lalu setahu Bapak, apa 

yang dilakukan Ibu 

untuk mengatasi 

perasaan itu Pak? 

Ya kudu dipasrahkan Yang 

Kuasa, Mbak, mau bagaimana 

lagi, kondisinya sudah gitu. 

Tinggal usaha kan. Supaya IN 

bisa jalan, bisa semangat 

hidupnya, karena saya juga 

orang tua juga pengennya... 

orang tua... anakku walaupun 

kondisinya seperti itu, 

didorong lah. Wong IN itu... 

dulu masuk... nek rak salah 

masuk SD tuh... TK tuh... 

enam tahun. Nek gak salah 

tuh. Baru mau masuk TK. 

Karena dulu kan disuruh 

masuk TK gak mau, langsung 

SD-nya kelas 1 itu sepertinya 

nek rak tujuh tahun, delapan 

tahun itu 

  

Dia gak mau masuk TK 

waktu itu kenapa Pak? 

Ndak mau. Yo... malu sama 

teman-teman mungkin. 

Keadaannya. Masih kecil dulu 

kan gak tahu saya. Mungkin. 

Akhirnya dia mau TK, SD. 

  

Kesulitan-kesulitan apa 

aja yang dihadapi Ibu 

ketika Ibu membesarkan 

IN, Pak? 

Ya... kesulitannya kan IN kan 

wataknya agak kaku ya. Nek 

orang-orang seperti itu kan 

orangnya agak kaku ya. 

Maunya... kaku lah. Orak 
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seperti adik-adiknya lah. 

Dikandani rodok kaku lah. 

Mungkin cah SLB rata-rata 

gitu. Mungkin ya, perasaan 

saya. Rodok kaku-kaku 

mungkin 

Kalau IN kaku gitu, 

gimana respons Ibu, 

Pak? 

Ya kadang ya marah. 

Diserahke Pak’ne. ‘Sana lho 

sana’ sana, ibarat e (tertawa) 

dimarahi, ‘kono, kono, 

anakmu diurusi’ lah (tertawa) 

  

(tertawa) Tapi pernah 

ada kejadian Ibu marah 

sama IN, Pak? 

Iya... pernah, pernah, ya 

pernah mukul, pernah. Pernah 

mukul, pernah 

  

Oh. Gara-gara apa Pak? Ya... mungkin kan masalah 

TV apa masalah apa, nek 

sama adiknya kan... lah. ‘wes 

gede, rak ngerti ngalah’ lah 

(tertawa) gitu lah 

  

IN sama adiknya kacek 

berapa tahun ya Pak? 

Adiknya... IN ini sudah 16 

tahun, adiknya masih 10 

tahun ini 

  

Terpaut enam tahun ya 

Pak 

Iya, heem   

Ketika Ibu marah gitu, 

setahu Bapak, apa yang 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi perasaan 

marah itu? 

Ya kalau ada bapak e ya 

serahke bapak e ‘kae lho, 

anak e’ (tertawa) 

  

(tertawa) Kalau gak ada 

Bapak, Pak? 

Ya kurang tahu ya (tertawa)   

Ibu sering curhat-curhat 

ke Bapak gak? 

Ya... curhat e masalah itu 

tadi, IN, putra-putra e. IN 

kasihan, sok mben e tuh lho. 

Lah. Nek umpamane bocah 

kui normal, ibarat e.... IQ-nya 

kurang lah Mbak, tapi tangan 

e normal, kan lain cerita ya 

Mbak. Lah kan fisiknya gak 

normal (tangan menunjuk 

dahi), tangannya juga ada 

yang gak normal kan. 

Tangannya kan gini yang satu 

(memeragakan salah satu 

tangan menekuk di bagian 

samping perut) gitu 
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Bapak udah ada 

bayangan belum, kira-

kira IN abis ini mau ke 

mana? 

Ya masih sekolah di SLB. 

Nanti sak mampunya dia, 

mau sekolah gak. Kalau udah 

gak mampu kan, monggo 

kerso, karena saya orang tua 

kan. Kalau dia mau sekolah, 

ya saya sekolahkan, kalau 

ndak ya udah. Kan yang 

sekolah kan putra ne, kan 

orang tua tidak bisa memaksa 

kan Mbak 

  

Iya betul Pak. Ketika 

tadi kan Ibu sempat 

ngomong, ketika IN 

kecil, ‘kok anak e wong 

liyo udah bisa jalan, kok 

anak e dewe belum’ 

ketika itu, lalu apa yang 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi hal itu? 

Ya... ya sedih Mbak. Cuma ya 

wes piye, anakku kok rak 

mlaku-mlaku, piye carane. 

Saya juga bingung, tapi sudah 

berusaha diterapike sana sini. 

Ya ndak di rumah sakit aja, 

ya udah ke Sangkalputung, 

yang katanya... pijet e ampuh, 

ibarat e mriko Mbak, lah 

pijetke 

  

Tapi Sangkalputung tuh 

terkenal kok Pak 

Ya kurang tahu Mbak. 

Katanya kan terkenal, iso... 

nganuke otot-otot, mungkin 

bisa normal kembali, 

mungkin yo. Lah tapi 

dipijetke mriko yo mboten 

saget normal. Kan manungso 

usaha toh Mbak, usaha... yang 

abang ijonya di atas toh, 

ibarat e gitu 

  

Ketika Ibu misalnya 

merasakan perasaan apa 

gitu terhadap kondisi 

IN, Ibu sering cerita ke 

Bapak gak? Berbagi 

beban ke suami gak 

Pak? 

Ya... sama bapaknya. ‘Piye 

bocah iki, ngene, ngene’, 

ibarat e kan ngonten kan. Lah 

piye, bocah e wes koyok 

ngono kui, aku kan ngono 

toh. Lah nek wong tuo yo asli 

e mesakke, tapi ya piye, ya 

diusahake toh carane. Ya 

diusahake ben bocah e iso 

mlaku, iso normal 

  

Ibu kalau sedang dalam 

perasaan gak enak gitu, 

sering curhat ke orang 

lain juga gak Pak? 

Kalau gitu... kurang tahu ya 

Mbak, saya. Lagi kerja, 

kadang pulang, istirahat, terus 

methuk putrane sekolah. Jadi 

saya kurang tahu. Curhat 
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sama tetangga apa gak, saya 

kurang tahu 

IN kan anak pertama ya 

Pak. Mau punya anak 

kedua tuh Ibu ada 

trauma gak Pak? 

Ya... gini Mbak. Dulu itu kan, 

sebenarnya IN tuh bukan anak 

pertama. Pertama kali kan 

tiga bulan keguguran. 

Langsung kedua, hamil lagi, 

sembilan bulan jatah e lahir, 

meninggal. Di dalam 

kandungan meninggal. Tapi 

alhamdulilah bisa lahir 

  

Jadi lahir, tapi anaknya 

udah gak ada, gitu, Pak? 

Iya, udah gak ada. Tapi yo 

zaman dahulu kan, waktu 

mau melahirkan kan, diabani 

operasi zaman sak mono, 

Mbak, zaman dulu tuh sekitar 

lima juta... zaman semonten. 

‘Lah, Dok, kalau uang lima 

juta tuh saya gak mampu 

Dok. Umpamane obat... beli 

obat perangsang, bagaimana 

Dok? Kalau istrinya 

meninggal tanggung jawab 

siapa? Saya, Dok, gak 

mungkin Dokter’ saya bilang 

gitu. Langsung alhamdulilah, 

waktu itu saya beli obat 

perangsang, waktu itu 

reganya, seratus de.... seratus 

delapan puluh reganya. Saya 

juga memegang uang segitu. 

Uang.... uangnya saya berikan 

dokter, dokter nyalami saya, 

“Pak, alhamdulilah’ 

‘alhamdulilah yang 

bagaimana, Dok? Obatnya 

saya berikan Dokter ini’ 

belum saya berikan dokter... 

‘keajaiban Yang Kuasa’ 

‘keajaiban yang bagaimana 

Dok?’ istri saya... ‘istri Anda 

sudah melahirkan. Tapi kalau 

kedokteran, bayi meninggal 

dalam kandungan gak bisa 

lahir. Tapi kalau keajaiban 

Yang Kuasa, ini lahir’. 
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Alhamdulilah saya juga, 

walaupun tidak operasi, sudah 

meninggal, tapi juga 

alhamdulilah Mbak. 

Alhamdulilahnya kan tidak 

operasi itu. Obatnya... ‘lah ini 

obat perangsangnya 

bagaimana?’ Gak bisa 

dikembalikan. Lah gak bisa 

dikembalikan saya berikan 

dokter. Akhirnya obatnya itu 

saya berikan dokter. Tapi 

saya juga bersyukur lah pada 

Gusti Allah, alhamdulilah 

tanpa operasi itu lho, bisa 

lahir 

Oh, iya ya, Pak. Lalu 

ketiga kali IN? 

IN   

Ketika hamil itu, ada 

kejadian apa gitu gak 

Pak? 

Kalau.... kejadiannya... di 

puskesmas ya kontrol toh, 

ndak pasti. Satu bulan ya 

Mbak kontrolnya? Normal, 

normal aja. Bar mau lahir, di 

puskesmas, ndak bisa lahir. 

Di rumah sakit katanya udah 

meninggal di kandungan dua 

hari. 

  

Oh itu yang anak kedua 

ya Pak 

Iya. Yang pertama kan tiga 

bulan keguguran 

  

Ketika hamil IN...... Hamil IN... ya biasa-biasa aja. 

Normal-normal aja ik. Ya 

lahirnya di rumah sakit 

  

Tapi Ibu gak pernah 

jatuh, atau sakit apa, 

gitu? 

Ndak pernah ik Mbak. Ndak 

pernah jatuh. Ya memang... 

kondisinya kandungannya 

kurang normal, apa kena 

polio, kan ndak tahu itu, 

kenapa IN posisi keadaan bisa 

kayak gitu. Karena masih 

kecil, kita kurang tahu 

  

IN ketika harus pindah 

ke Kagok, diagnosisnya 

apa Pak? 

Ya dari gurunya, juga dari 

kepala sekolahnya. Karena 

bocah iku, IQ-nya kurang, 

pertama. Kedua, kan fisiknya 

ndak normal. Saya menyadari 

kalau itu. Kalau saya, mohon 
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dari kepala sekolahnya, ‘Pak, 

saya mohon, kalau bisa tuh, 

sekolah di situ aja, sampai 

lulus SD, gitu.’ Tapi kepala 

sekolahnya ndak 

diperbolehkan. Ya udah kalau 

ndak diperbolehkan, emang 

kalau anak itu sekolah di 

Kagok ya apa boleh buat, aku 

ngono 

Ketika itu kan kalau 

kondisi fisiknya kan 

Bapak udah tahu ya. 

Lah kalau kondisi IQ-

nya itu pertama kali 

Bapak tahu? 

Ya... IQ-nya kurang kan dari 

sekolahan juga, di cek IQ-nya 

  

Berapa Pak, kalau boleh 

tahu? 

IQ-nya tuh.... 60 berapa, 

ngono lho Mbak, udah lupa 

saya, gak dicatat itu IQ-nya. 

Katanya kalau normal 

berapa? Delapan puluh? 

  

Seratus, Pak Seratus? Ya....   

Itu tes IQ ketika kelas 

lima SD ya Pak? 

Iya, kelas lima SD   

Setelah dites IQ, harus 

pindah ke Kagok, Bapak 

gak periksakan IN lagi 

ke mana, gitu? 

Gak   

Cuma karena omongan 

gurunya itu ya Pak? 

Gurunya, dari kepala 

sekolahnya 

  

Oh, iya. Itu yang di tes 

IQ itu Indah aja atau.... 

Ada tiga orang, Mbak.   

Heem.... Tiga orang... semuanya 

sekarang di SLB. Yang satu, 

sana itu, pinggir jalan tol sana 

itu (menunjuk ke luar rumah), 

orangnya. Yang satu Karang 

Panas ya orang e sepertinya. 

Udah, hanya tiga orang. 

Tiga... yang IQ-nya paling 

tinggi IN. 60 koma berapa, 

gitu, yang lainnya ki 50, 40 

  

Nilai-nilainya IN di SD 

KAG gimana Pak? 

Nilainya ya... kurang Mbak. 

Kan, pelajarannya kan bisa 

kurang mengikuti, ndak bisa 

mengikuti kan, hm... kan 
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sama pelajaran umum sama 

SLB kan lain Mbak. Lainnya 

kan, umum kan mungkin kan 

lain-lain lah 

Ketika dulu IN di SD 

KAG, Ibu lihat nilai-

nilainya IN kan lain ya 

Pak, itu apa respons Ibu, 

Pak? 

Sepertinya ya... marahlah 

Mbak. Marah e nilai kok, 

kasaran e tiga puluh, empat 

puluh, lah, itu.  

  

Ibu kalau marah, gimana 

Pak? 

Ya... ya wes ngono. Di senen-

seneni lah, ibarat e, dikandan-

kandani lah ibarat e 

  

Terus setelah Ibu marah 

gitu, biasanya apa yang 

dilakukan Ibu untuk 

mengatasi 

kemarahannya Pak? 

Ya... mengatasinya ya... ya... 

gitulah Mbak, ya wes marah, 

kadang diajari, diajari gak 

mudeng, ya wes jengkel 

  

Jadi ketika marah, Ibu 

mengatasinya dengan 

diajari ya Pak? 

Iya diajari. Bar diajari kok rak 

mampu, jengkel sendiri 

(tertawa) 

  

Bapak e juga sering 

ngajari IN? 

Iya, maune. Bapak e yo nek 

rak iso yo jengkel, podo ae to 

‘oh, rak iso-iso’ (tertawa) lah 

ibarat e ngono. ‘wes, sak 

isomu wes’ 

  

Ibu pernah cerita ada 

perasaan sakit ati gitu 

gak Pak, berkaitan 

dengan kondisi IN? 

Ya... rasane nggih... sedih, 

jengkel sendiri, tapi ya apa 

boleh buat, karena ya... 

karena seperti saya juga ya 

kadang jengkel sendiri, 

kadang ya wes piye wes, arep 

jengkel e piye, kan yo ciptaan 

e Sing Kuoso, kadang yo 

jengkel e ki ngene lho ‘wong 

ki sok mben e nggor piye nek 

aku......’ kondisine koyok 

ngono kui. Nek wong tuone 

rak ono terus piye...  

  

IN tuh sukanya apa Pak? Sukanya ki sakjane ki... 

musik, Mbak, musik 

  

Suka musik tuh apa? 

Nyanyi atau..... 

Ya nyanyi-nyanyi gitu, Mbak.    

Ya udah Pak, ini 

makasih ya Pak buat 

waktunya. Makasih 

banyak ya Pak 

Iya, sama-sama   
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