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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas subjek 

2. Alasan tinggal di rumah mertua 

a. Sebelum menikah sudah memikirkan tinggal dimana? 

b. Pernah berfikir untuk nekat kos atau kontrak? 

c. Alasan yang membuat tinggal di rumah mertua? 

3. Pengalaman terkait tinggal di rumah mertua  

a. Bagaimana perasaan ketika belum mampu membawa keluarga 

keluar dari rumah mertua? 

b. Apa yang memengaruhi harga diri sebagai seorang suami ketika 

tidak dapat membawa keluarga keluar dari rumah mertua? 

(lingkungan, teman sebaya, keluarga) 

c. Pernahkah istri mengeluh ketika bapak belum mampu membawa 

istri keluar dari rumah mertua? 

4. Hubungan mertua dan menantu 

a. Perbedaan apa yang dirasakan ketika tinggal di rumah mertua? 

b. Bagaimana pandangan mertua ketika tinggal di rumah mertua? 

c. Suka duka tinggal di rumah mertua? 

d. Lebih dekat dengan ibu mertua atau bapak mertua? 

e. Bagaimana penerimaan mertua? 

f. Bagaimana pandangan bapak tetang mertua? 

5. Konflik yang terjadi 

a. Pernah mengalami konflik dengan mertua? 

b. Pernah mengalami konflik dengan istri? 
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c. Ketika bapak dan istri bertengkar apakah mertua ikut campur? 

d. Pernah berbeda pendapat ketika mengasuh anak atau terdapat 

ikut campur mertua dalam mengasuh anak? 

e. Pernah mengalami konflik dengan keluarga? 
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LAMPIRAN VERBATIM 

A. Hasil Wawancara Subjek 1: DN 

Pertanyaan Jawaban Koding 

Selamat malam mas, 

maaf menggangu 

waktunya sebentar 

untuk di wawancara.. 

e… boleh tahu namanya 

siapa? 

Selamat malam mbak, nama 

saya Denies Ardhika 

Kurniawan.  Umur 27 tahun. 

Pekerjaan guru olahraga SMP 

Negeri 38 Semarang. Usia 

Pernikahan saya 4,5 tahun. 

Saya, pada saat saya menikah 

umur 23 tahun. Istri umur 20 

tahun. 

1 

Sudah dikaruniai berapa 

anak? 

Alhamdulillah sudah dikaruniai 

dua anak laki-laki. 

 

E… Selama 4,5 tahun 

ini konflik apa yang 

sering terjadi ketika 

dalam pernikahan? 

Selama 4 tahun setengah 

pernikahan saya, konflik rumah 

tangga saya, e.. hanya sekitar 

mungkin hanya salah paham 

antara saya sama istri. Yang 

kedua masalah e.. anak. Terus 

yang ketiga masalah antara 

saya pada saat e.. bermain 

sama teman-teman dan juga 

pada saat saya pulang agak 

telat terus saya lupa mengabari 

5.b 
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istri saya, untuk seterusnya 

tidak ada konflik mbak. 

Konfliknya hanya seputar itu 

saja. 

Terus gimana biasanya 

penyelesaian konfliknya 

mas? 

Untuk saya sama istri, 

penyelesaian konfliknya kita 

berdua saling ngomong saling 

apa bertemu gimana caranya 

konflik yang kami alami ini 

harus cepat selesai tidak terlalu 

lama. Intinya saya ngomong 

sama istri masalah saya apa 

biar istri menjelaskan ternyata 

masalahnya begini dan begini 

dan akhirnya saya bisa tau dan 

akhirnya saya menjelaskan 

pada istri kalo masalah yang 

seperti itu. Contoh masalah 

salah paham antara saya sama 

istri ketika saya pulang agak 

terlambat istri curiga kenapa 

kok biasanya saya pulang jam 

2 saya pulang agak telat sekitar 

jam 3 sampe jam setengah 4 

saya tidak menghubungi istri 

atau tidak mengabari ternyata   

pada saat saya mau mengabari  
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hp saya baterainya habis, ya 

mungkin yo semua orang tidak 

bisa menyadari kalo selama 

kehidupan pasti ada konflik 

ada hal-hal yang tidak 

menyenangkan terutama dalam 

hal rumah tangga. Intinya saya 

menyelesaikan dengan secara 

terbuka tidak menutup-nutupi 

antara masalah saya sendiri 

ketika saya pulang agak telat 

ternyata itu hanya masalah 

saya di sekolah ada rapat dan 

pada saat rapat itu mendadak 

mabk, itu mendadak saya mau 

mengabari istri saya ternyata 

hp saya low bat baterai  habis. 

Intinya istri tidak paham 

biasanya kan guru pulang jam 

2  tapikan tidak menutup 

kemungkinan guru bisa pulang 

terlambat entah itu ada acara di 

sekolah apa entah ada acara 

yang lain mbak. Intinya saya 

ngomong sama istri, ngomong 

apa adanya saya tidak 

melakukan hal-hal yang negatif 
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itu hal yang positif untuk 

melancarkan kerja saya di 

sekolahan dan istri juga 

memahami itu tetapi tidak 

langsung percaya tetapi 

bertahap lama kelaman istri 

paham pekerjaan saya seperti 

apa sebagai guru, mungkin di 

sekolahan ada kegiatan 

mendadak tidak bisa 

ditinggalkan pas kebetulan hp 

saya low bat tidak bisa 

mengabari lama-kelamaan istri 

paham dan setelah itu apa 

antara saya dan istri tidak ada 

masalah apa-apa mbak seperti 

hal biasanya antara suami dan 

istri saling bicara, ngomong 

tidak ada permusuhan tidak ada 

diam-diaman itu hanya 

sebentar dan besoknya sekitar 

tiga hari keadaanya udah 

membaik terus tidak ada 

konflik apa-apa, mungkin 

hanya salah paham itu saja 

Paling lama konflik 

biasanya, e marahannya 

Untuk saya dan istri, terutama 

saya mbak, kalo saya tu untuk 

5.c 
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berapa lama? konflik gimana caranya lebih 

cepat lebih baik intinya hari ini 

ada masalah dan se.. apa 

secepat mungkin di selesaikan, 

karena apa saya tidak ingin 

punya masalah sama istri 

apalagi satu keluarga 

masalahnya berbelit-belit 

sampai dua hari tiga hari, 

bahkan lama samapai satu 

minggu, saya tidak pingin 

seperti itu masalah hari ini 

selesaikan hari ini, 

diomongkan secara terbuka 

tidak ada saling menutup-

nutupi kalo toh mertua tau saya 

mempersilahkan mertua 

mendengarkan apa masalah 

saya sama istri yang betul siapa 

yang salah siapa, mungkin 

penengahnya yaitu mertua, 

entah ibu mertua entah bapak 

mertua, tapi kebanyakan yang 

sering paham konflik saya itu 

ibu mertua saya, jadi yo selesai 

dan selesai harus diselesaikan 

sekarang. 
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E…. udah 4,5 tahun nih 

mas, maksudnya dari 

awal pernikahan 

memikirkan untuk 

berkeluarga sendiri 

keluar dari rumah atau 

gak? 

Untuk saya pribadi mbak, saya 

pribadi pas pertama menikah 

dan Alhamdulillah pernikahan 

saya sudah hampir 5 tahun ini 

pemikiran saya seperti orang 

yang lainnya sudah menikah 

harus berkeluarga sendiri harus 

punya rumah sendiri tapi untuk 

pribadi saya mbak, saya pingin 

berkeluarga sendiri, punya 

rumah sendiri, tidak ada 

campur tangan antara mertua 

saya, orang tua saya tapi, 

masalah ekonomi juga mbak, 

masalah ekonomi mungkin yo 

belum ditambah rizqi oleh 

yang kuasa, untuk masalah 

ekonomi antara, masalah 

ekonomi saya dan istri itu 

mungkin yo bisanya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-

hari, anak pertama sekolah 

butuh yang lainnya, anak kedua 

juga butuh yang lainnya seperti 

susu, pampers dan lainnya, 

untuk keperluan saya juga, 

kebutuhan istri. Kalo gaji saya 

2.c 
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dan istri digabungkan itu yo 

udah lumayan mbak tapi kalo 

untuk mengambil e rumah 

sendiri bahkan di kota kan 

adanya perumahan, apalagi kan 

harga perumahan kan gak 

mungkin menurun pasti  naik, 

apalagi setiap tipe rumah kan 

harganya beda-beda, untuk 

ambil rumah yang harganya 

paling sedikit untuk 

angsurannya bisa mbak untuk 

ambil rumah tapi untuk 

kebutuhan selama satu bulan 

itu sangat keteteran, bahkan 

antara gaji saya dan istri 

digabung untuk kebutuhan satu 

bulan untuk kebutuhan sehari-

hari cukup sisanya masih ada 

tapi untuk ambil suatu 

perumahan untuk tinggal 

sendiri itu kayaknya masih 

belum bisa tapi untuk mudah-

mudahan untuk tahun depan 

2017 rencana saya sama istri 

pingin ngambil rumah sendiri 

mudah-mudahan terlaksana 
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rencana saya sama istri begitu 

mbak. 

Berarti sampai sekarang 

sudah ada planning 

untuk mengambil rumah 

itu ya mas? 

Iya, sampai sekarang saya 

sama istri berembug untuk 

ngambil rumah dan juga 

berembug sama mertua saya, 

orang tua saya berembug 

bareng-bareng ndak secara 

sepihak antara saya sama istri. 

Tapi, harus dirembug dengan 

mateng, harus dipertimbangkan 

dengan lebih jelas lagi, 

mungkin bukan  hanya saya 

sama istri mertua juga kami 

kasi tahu, orang tua saya juga 

kasi tahu kemudian biar orang 

tua saya dan mertua saya itu e 

intinya memberikan suatu 

nasehat, pengalaman, apalagi 

kan mertua sama orang tua 

saya kan udah lama 

berkeluarga hampir puluhan 

tahun, jadinya kan yang lebih 

lama berkeluarga kan lebih 

tahu apa to di dalam satu 

keluarga rumah tangga apa hal 

positif sama hal negatif 

2.c 
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terutama untuk mengambil 

perumahan, mungkin ada hal 

positinya dan ada hal 

negatifnya, nah untuk 

pertimbangan orang tua saya 

dan mertua saya hampir sama 

mbak, hampir sama ya seperti 

intinya masih menginginkan 

saya sama istri untuk tinggal di 

rumah mertua satu rumah, 

masalahnya apa anak saya kan 

sudah dua apalagi masih kecil-

kecil apalagi kan harus perlu 

pengawasan yang ketat dan 

juga jarak antara rumah yang 

saya ambil sama jarak tempat 

penitipan anak jarak sekolah 

anak saya yang pertama juga 

saya pertimbangkan, hal-hal 

yang harus saya pertimbangkan 

yaitu jarak antara sekolah, 

jarak antara tempat penitipan 

anak saya yang kedua ini 

mbak.   

E.. ada pemikiran untuk 

kos dulu gitu mas atau 

gimana, yang penting 

E… untuk masalah kos atau 

ngontrak saya sudah e.. 

berembug sama istri, gimana 

2.b 
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saya harus keluar dari 

rumah mertua begitu? 

kalau kita nge kos sama 

ngontrak, tapi istri bilang kalo 

ngekos kita setiap bulan harus 

keluar biaya kan kos 

pembayaran setiap bulan terus 

kalo ngontrak pembayarannya 

setiap tahun entah itu satu 

tahun, dua tahun, tiga tahun 

sampai empat tahun apalagi 

perlu uang, harus sedia uang 

apalagi mau waktu tenggang 

seperti kos satu bulan mau 

habis kita siapkan uang untuk 

bulan berikutnya, sama dengan 

ngontak kalo tenggang 

tahunnya sudah habis kita 

siapkan uang untuk kontrak 

tahun berikutnya, dan saya juga 

sama seperti tadi saya 

ngomong sama mertua, sama 

orang tua saya, gimana kalau 

ngambil ngontrak sama kos 

jawaban dari mertua sama 

orang tua tidak mengizinkan 

apalagi untuk biaya ngekos 

sama ngontak kalau dihitung-

hitung lebih besar daripada kita 
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ngambil satu perumahan, kalau 

kita ngambil satu perumahan 

kan kita nyicil enak nyicil 

setiap bulan itu rumah kita 

sendiri tapi kalo ngekos 

ngontrak kita bayar satu bulan 

bayar per tahun itu bukan 

rumah kita sendiri jadinya 

orang tua saya mertua saya 

belum mengizinkan, intinya 

tidak mengizinkan bukan 

belum mengizinkan tidak 

mengizinkan kalau bisa ambil 

rumah sekalian baik di 

perumahan maupun di tempat-

tempat yang lainya gitu mbak. 

E… Selama tinggal 

dengan mertua 

bagaimana mas? 

Selama tinggal sama mertua, 

Alhamdulillah mbak e… 

respon mertua saya dengan 

saya itu baik, apalagi saya 

tinggal di mertua saya yo tidak 

ada hal-hal yang negatif 

semuanya positif dan mertua 

saya menganggap saya seperti 

anak sendiri mbak dan untuk 

kehidupan sehari-hari dan saya 

disini dengan mertua tidak ada 

4.b 
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konflik apa-apa semuanya 

baik, semuanya lancar, 

Alhamdulillah mudah-

mudahan saya tidak, yo intinya 

tidak di cap sebagai apa mantu 

yang kurang ajar saya 

memberikan hal-hal intinya 

bukan hal-hal e… perbuatan 

yang baik dianggap mertua 

saya, o ini mantu saya anaknya 

baik. Tapi mertua saya bilang 

seperti itu ngomong apa 

adanya tidak menutup-nutupi 

saya disini juga untuk bersikap 

baik, disuruh apa ya saya mau 

yang tadinya saya sibuk mertua 

saya merintah saya atau minta 

tolong sama saya, saya dulukan 

walaupun saya ada kegiatan 

yang intinya yo belum bisa  

ditunda tapi ya saya tunda 

sebentar untuk bisa membantu 

mertua saya seperti itu mbak.   

Ketika mas sendiri 

belum keluar dari rumah 

mertua begitu, itu 

mempengaruhi harga 

Untuk masalah harga diri 

mbak, setiap orang kan punya 

persepsi berbeda-beda 

pendapat berbeda-beda ada 

3.b 
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diri mas gak sebagai 

seorang suami? 

yang orang bilang “kok tinggal 

sama mertua apalagi” sudah 

berkeluarga, terus ada juga 

yang bilang “rak popo melu 

mertuo enak apa-apa 

tercukupi”, terus ada yang 

bilang juga “ halah rak sah 

dipikir omongannya orang” 

orang kan punya pendapat 

masing-masing, kehidupan 

masing-masing, punya 

keperluan masing-masing, yo 

antara pendapat orang yang 

tadi bilang saya olah mbak yo 

ada hal yang betul ada hal yang 

tidak betul, yang betul ya 

seperti pertama kok sudah 

menikah ya masih tinggal sama 

mertua ada juga ya sudah 

menikah gapapa ikut mertua 

apalagi mertuanya baik, 

mertuanya nyuruh tinggal 

disini saja, mertuanya bilang 

kalau belum punya uang belum 

punya cukup tabungan jangan 

keluar dari rumah mertua dulu, 

jangan misah dulu, jangan 
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ambil rumah dulu, kalu 

tabungannya sudah ada sudah 

bisa cukup kebutuhannya, 

uangnya sudah lebih dari 

cukup untuk kebutuhan satu 

bulan silahkan ngambil rumah 

itu toh kebijakan saya sama 

istri tapi ya tetep saya 

mempertimbangkan sama 

mertua dan keluarga saya gitu 

mbak.   

Pernah merasakan 

perbedaan gak mas 

sekarang tinggal dengan 

mertua? Kenapa gak 

istri yang tinggal dengan 

mertua? 

Ya banyak mbak omongan 

orang-orang ada yang bilang 

kalau sudah menikah, tinggal 

di rumah sendiri biar yang ikut 

istri ada juga yang bilang, 

tinggal di rumah istri suami 

ikut istri dari kedua omongan 

tadi yo sama saya 

pertimbangkan, kok omongan 

yang tadi masuk akal juga 

mbak, tapi itu mbalik ke diri 

kita sendiri apalagi kalau 

sebelum saya menikah saya 

sudah tinggal disini, bekerja 

disini, dan bekerja saya kan 

sudah lumayan lama mbak, itu 

4.b 
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toh untuk tinggal bersama 

mertua, saya ikut disini tidak 

ada keterpaksaan, tidak ada 

suruhan dari mertua atau istri 

saya tapi kita mbalik ke diri 

kita sendiri kalau saya mbalik 

ke orang tua saya istri apa ikut 

saya kan saya harus resign dari 

pekerjaan saya di Semarang. 

Apalagi mencari pekerjaan 

susah kalau saya kerja di 

Semarang istri saya kerja di 

Tegal tempat orang tua saya 

jaraknya kan sangat jauh antara 

saya dan istri apalagi kedua 

anak saya berada di Tegal dan 

saya bekerja di Semarang 

pastikan di setiap minggu 

bolak-balik antara Tegal dan 

Semarang. Setiap sabtu pulang 

Tegal setiap minggu pulang 

Semarang itu akan menguras 

tenaga, apalagi kan pulang ke 

kota asal hanya satu malam 

besoknya kan kembali lagi ke 

kota kita bekerja. Jadinya saya 

yo milih tetep tinggal di 
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Semarang ditawari sama 

mertua sama istri gapapa 

tinggal disini bareng itu ndak 

ada keterpaksaan antara saya 

dan tidak ada keterpaksaan 

antara mertua saya dan istri 

saya.   

Pernah merasa malu gak 

mas, sekarang menjadi 

seorang suami terus 

sekarang belum mampu 

belum bisa membawa 

keluarganya keluar dari 

rumah mertua? 

Yo juga malu mbak, apalagi yo 

saya menjadi seorang laki-laki 

kan menjadi kepala rumah 

tangga bertanggung jawab 

kepada istri dan kepada anak 

saya, memberi nafkah kepada 

istri dan anak-anak saya. 

Intinya yo masalah tadi 

kendala ekonomi juga, 

ekonomi belum intinya belum 

maksimal  sudah labil sudah 

tapi belum lebih dari labil 

masih tengah-tengah intinya. 

Untuk masalah malu atau tidak 

ditempat umum saya tidak 

mempermasalahkan itu mbak, 

semua orang kan punya 

pendapat masing-masing bisa 

berfikir dengan pemikirannya 

sendiri-sendiri, terus apalagi 

3.a 
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kalau orang yang ngomong kan 

punya kehidupan masing-

masing, punya ekonomi 

berbeda antara saya dengan 

orang lain. Contoh saya dan 

teman saya si A dia ngomong 

ke saya “kok masih ikut 

mertua, kok masih gabung 

sama mertua, saya saja sudah 

misah rumah sendiri” tapi saya 

ngomong sama temen saya 

“kamu enak tinggal rumah 

sendiri, tapi rumah itu bukan 

hasil kerja kerasnya sendiri, 

hasil dibelikan oleh orang 

tuamu, saya gapapa saya ikut 

mertua, tapi untuk kebutuhan 

sehari-hari saya dari hasil uang 

kerja saya, hasil uang sendiri 

kalau kamu enak anaknya 

orang kaya apa-apa tinggal 

minta apa-apa tinggal minta 

saya gak pingin seperti kayak 

kamu saya pingin hidup 

mandiri walaupun saya masih 

tinggal sama mertua, kalau 

kamu enak, kamu tinggal 

 

 

 

 

3.b 
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ngomong belikan rumah 

belikan tapi kamu tidak 

merasakan bertanggung jawab 

padahal kamu sudah menikah 

sudah punya anak. Kalau kamu 

terus-terusan menjagakan 

orang tua, orang tuamu sudah 

intinya pensiun sudah tidak 

ada, apa yang kamu harapkan 

dari orang tuamu, pastikan 

kamu merasa sudah enak, lama 

kelamaan kamu pasti mikir 

harus bisa bekerja sendiri, 

mencari nafkah sendiri, 

mencukupi kebutuhan keluarga 

sendiri”. Kalau saya kebutuhan 

keluarga tercukupi, anak 

sekolah tercukupi, kebutuhan 

anak tercukupi walaupun saya 

ikut mertua, ndak masalah saya 

ikut mertua tapi saya berusaha 

hidup mandiri, bisa mencukupi 

keluarga sendiri tanpa harus 

ada bantuan dari orang tua 

maupun mertua.             

Menurut mas harga diri 

seorang suami itu 

Harga diri seorang suami yo 

sangat intinya, gini ya mbak 
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seperti apa? kalau menurut saya harga diri 

seorang suami itu tidak bisa di 

apa pandang sebelah mata, itu 

kalo harga diri itu kan sudah 

harga mati mbak, apalagi kalau 

orang sudah membicarakan 

harga diri yo udah harga mati 

kalau menurut saya ya harga 

diri saya yang bisa menilaikan 

ya saya sendiri tidak bisa orang 

lain yang menilai, kalau 

menurut saya harga diri saya 

yo sangat kalau diuangkan ya 

sangat mahal sekali apalagi kan 

mencangkup e.. jiwa kita 

sendiri, diri kita sendiri dan 

juga kelakuan  saya sendiri itu 

harga mati saya yo yang bisa 

nilai ya saya sendiri, kalau 

orang lain bisa menilai tetapi 

kan tidak bisa menilai seperti 

harga diri yang diomongkan 

oleh orang tersebut.   

Dalam tinggal di rumah 

mertua ni mas, itu 

memengaruhi harga diri 

mas sebagai seorang 

Kalau e… untuk tinggal di 

mertua harga diri saya yo juga 

terpengaruhi mbak, 

masalahnya gini saya kok 

3.b 
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suami? belum bisa, intinya kok belum 

bisa lepas dari mertua, saya 

belum bisa memiliki rumah 

sendiri tapikan kita balik ke 

apa ke belakang waktu masih 

banyak, terus kebutuhan yang 

lain-lainnya kan masih banyak. 

Intinya yo semua orang 

mempunyai kebutuhan, semua 

orang punya satu hal yang 

tidak bisa ditinggalkan, apalagi 

kebutuhan kan tidak bisa e…. 

apa kita hitung itu kan ada 

kebutuhan yang kita hitung 

ternyata ada kebutuhan yang 

mendadak. Mungkin ya seperti 

itu dari saya mbak  

Kalau lingkungan 

sekitar adakah yang 

memengaruhi harga 

diri? 

Kalau lingkungan sekitar ndak 

ada mbak, ndak ada masalah 

seperti tetangga di sebelah sini 

tidak ada yang 

mempersalahkan kok saya 

sudah menikah kok masih 

tinggal dengan mertua  kok 

ndak tinggal sendiri kok ndak 

punya rumah sendiri tetangga 

sini kanan kiri yo baik  ramah 

3.b 
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tamah yo dia juga pernah 

nasehati saya wes ndak usah 

terlalu dipusingkan pingin 

punya rumah sendiri, kalau 

rejekinya belum ada yo tetep 

wae tinggal sama mertua 

apalagi mertuakan tidak intinya 

tidak mengusir. 

Mertua menerima itu 

ya? 

Iya mertua menerima saya apa 

adanya tinggal disini selama 

saya, selama saya belum bisa 

hidup mandiri orang tua tetap 

menerima saya, apalagi mertua 

saya juga tahu kebutuhan saya, 

istri, anak juga banyak dan 

mertua juga memahami. 

Sekarang harga perumahan 

juga mahal.  

4.b 

Kalo teman mas? Kalau teman, untuk saya 

pribadi teman saya tidak ada 

yang mempermasalahkan, 

masalahnya gini temen-temen 

saya yo banyak yang ikut 

mertua, yang ikut orang tua 

dan juga yang masih tinggal di 

rumah apalagi tinggal di 

rumahnya orang tua, rumahnya 

3.b 



 

 

 

154 

mertua yang punya rumah 

lebih. Temen-temen saya tidak 

mempermasalahkan saya dan 

temen-temen ikut mertua dan 

ikut keluarga, tinggal di rumah 

mertua, tinggal di rumah 

sendiri. Maksudnya tinggal di 

rumah sendiri atau di rumah 

mertua itu orang tua punya 

rumah lebih dari satu mertua 

punya rumah lebih dari satu. 

Jadinya rumah yang satunya 

kosong ditinggali daripada 

kosong seperti itu, itukan 

bukan hasil kerja kerasanya 

sendiri, hasilnya orang tua, 

orang tua punya rumah dua 

rumah yang satu ditinggali 

orang tua atau mertua yang 

satu suruh ninggali. Untuk 

teman-teman saya tidak ada 

masalah e… tapi kalau orang 

luar yang ndak saya kenal itu 

saya ndak tau pemikirannya 

gimana, setahu saya ya temen-

temen saya yang saya kenal 

dan tetangga-tetangga sini, 
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kalau tetangga luar temen-

temen yang saya ndak kenal yo 

saya kan ndak tau kan jarang 

berkomunikasi seperti itu.        

Kalau konflik dengan 

mertua sendiri pernah 

atau tidak? 

Untuk konflik dengan mertua 

sampai sekarang Alhamdulillah 

tidak pernah mbak, dari 

pertama saya menikah sampai 

sekarang, Alhamdulillah tidak 

ada konflik sama sekali.  

5.a 

Biasanya kalau konflik 

dengan istri, mertua ikut 

campur gak? Dalam 

urusan menyelesaikan 

atau ikut membela salah 

satu? 

Untuk konflik saya sama istri, 

mertua tidak paham kalau 

mertua paham paling tahu dari 

saya atau dari istri. Untuk e… 

konflik saya sama istri orang 

tua tidak pernah tahu, kecuali 

kalo saya dengan istri ada 

konflik saya bilang dengan 

mertua penyelesaiannya 

gimana, penengahnya mertua 

saya, penengahnya yaitu 

mertua saya. Untuk 

penyelesaiannya gimana, tapi 

kalau saya konflik sama istri 

mertua tahu langsung itu tidak 

pernah. Paling saya ngomong 

sama mertua kalo saya ada  

5.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.c 
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konflik dengan istri, istri juga 

sama kebalikannya ngomong 

sama orang tuanya kalau ada 

konflik sama saya.     

Kalau istri sendiri 

pernah 

mempermasalahkan 

ndak mas, kok sampai 

sekarang belum bisa 

hidup mandiri?  

Kalo istri sendiri tidak 

mempermasalahkan mbak, 

karena yo istri kan tinggal di 

rumah sendiri. Kadang-kadang 

dia juga bilang sama saya ingin 

beli rumah tapi untuk uangnya 

belum cukup, pingin ngambil 

rumah kok harganya mahal, 

pingin ngontrak sama saja 

bayarnya setiap bulan, apalagi 

itu bukan kontraknya sendiri. 

Untuk istri saya orangnya 

santai tapi gak se santai  orang 

tidak punya pikiran, tidak 

punya beban, yo itu juga e…. 

memikirkan, kita pingin tinggal 

satu rumah sendiri tanpa harus 

ikut mertua, tanpa harus ikut 

orang tua seperti itu.    

3.c 

Suka duka ketika harus 

tinggal bersama mertua? 

Suka duka, untuk saya 

Alhamdulillah mbak ini jujur 

saja tidak ada duka untuk 

semuanya suka, tidak ada duka 

4.c 
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sama sekali. Ini jujur dari hati 

saya jujur dari pikiran saya 

saya tidak berbohong saya 

tidak menutup-nutupi 

semuanya suka, duka sama 

sekali tidak ada.  

Dalam mengasuh anak 

juga mas mertua ini juga 

ikut campur atau tidak? 

Untuk masalah anak saya, 

mertua saya ikut dalam artian 

ikut momong, ikut bantu kalau 

mertua saya kan orangnya 

simple, punya cucu tapi dia kan 

gak pingin ngelepaske gak 

pingin tanggung jawabnya 

cuma orang tuanya sendiri, 

mertua saya tetep ikut bantu 

momong kalau saya tidak bisa 

merhatiin, istri tidak bisa 

merhatiin saya berangkat pagi 

yang mandiin ibu mertua saya, 

kakak ipar saya atau kakak istri 

saya. Untuk mertua saya tidak 

mempermasalahkan kamu 

sudah punya anak, anak kamu 

urus sendiri mbok kasi makan 

sendiri, mbok jaga sendrii. 

Kalo mertua saya tu intinya yo 

tidak tegel mbak, tetapi juga 

5.d 
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memikirkan  anak-anak saya 

putu-putu ku harus seperti ini, 

putuku harus seperti ini, jangan 

seperti anak-anak yang lainnya. 

Gimana caranya orang tuanya 

yo tetep mengasi pengawasan, 

mertua saya juga ngasi 

pengawasan. Tetapi kalau 

dalam hal-hal seperti anak saya 

yang pertama sudah sekolah, 

ada rapat di sekolah, ada 

kegiatan apa di sekolah orang 

tuanya yang harus turun 

sendiri, yang harus datang 

sendiri. Tetapi kalau di 

lingkungan rumah mertua saya 

tetep ikut campur. Mertua saya 

bilang sendiri mbak tanpa ada  

omongan dari istri saya dan 

juga saya seperti itu            

Faktor yang 

mempengaruhi harga 

diri mas sebagai seorang 

suami itu apa ya, 

khususnya kan belum 

keluar dari rumah 

mertua? 

Faktor saya belum bisa keluar 

dari apa rumah mertua, kalau 

harga diri saya simple mbak 

saya bilang sama diri saya 

sendiri, saya ngomong sama 

istri sama mertua kalo saya 

belum punya uang saya minta 

3.b 
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ijin untuk tetep tinggal disini. 

Saya juga ngomong sama diri 

saya sendiri saya harus bisa 

bekerja keras, harus punya 

uang, punya tabungan, beli 

rumah untuk masa depan saya, 

istri dan anak-anak saya.     

Faktor yang 

memengaruhi mas 

tinggal di rumah mertua 

selain ekonomi? 

Faktor saya tinggal di rumah 

mertua selain ekonomi, 

faktornya ya masalah untuk 

tinggal kalau saya contoh 

ngekos atau ngontrak masih 

bisa, ya masalahnya tinggal 

antara tinggal saya ngontrak 

atau kos dan jarak sekolah anak 

saya, bekerja saya, bekerja istri 

saya. Mungkin yo jarak 

tempuhnya jauh apalagi kita 

cari kos sekarang dan cari 

kontrakan agak susah, dan 

jaraknya mungkin yo ada yang 

jauh mungkin ada yang deket 

mungkin yang  deket tidak 

masuk kriteria antara kos dan 

kontrak itu tidak cocok, 

mungkin ada yang cocok 

jaraknya jauh antara tempat 

2.c 
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kerja saya, istri saya dan 

sekolah anak saya      

Lebih dekat dengan ibu 

mertua atau bapak 

mertua? 

Untuk saya, lebih dekat dengan 

ibu mertua karena saya sering 

ngobrol dengan ibu mertua, 

masalah saya sama istri, sering 

ngobrol masalah pekerjaan, 

sering ngobrol masalah 

kehidupan luar, sering ngobrol 

masalah antara jabatan seperti 

ini dan jabatan ini tu lebih 

baiknya gimana, pekerjaan A 

dan pekerjaan B enaknya tu 

bagaimana    

4.d 

Ketika sekarang mertua 

menerima begitu, 

apakah menghilangkan 

semua pemikiran 

tentang suami yang 

belum keluar dari rumah 

mertua? 

Ya juga memengaruhi mbak, 

kan orang lain enak tinggal 

ngomong, tidak mikir 

kehidupan orang yang di 

omongke dia juga tidak 

memikirkan kehidupannya 

sendiri apakah sudah mapan 

apa gak kok berani-beraninya 

ngomongke orang lain, apalagi 

kehidupan orang lain. Yo saya 

yo saya anggap angin lalu, saya 

anggap hal sepele saya kalo 

denger omongan itu yo saya 

4.e 
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ngomong balik, gak usah ikut 

campur kehidupan orang, urus 

saja kehidupanmu sendiri, kalo 

hidupmu belum mapan ya 

mbok urus sendiri, kalo 

hidupmu sudah mapan ya gak 

masalah kamu mau ngomongin 

si A si B dan si C  di D     

Menurut mas ibu mertua 

mas seperti apa? 

Menurut saya ibu mertua saya 

itu baik, perhatian, saling 

intinya dia sering memberikan 

suatu pengarahan, memberikan 

pendapatnya kepada saya, 

memberikan pengalaman-

pengalaman selama dia masih 

dulu sendiri sudah berumah 

tangga sudah punya anak, 

sudah punya cucu, 

pengalaman-pengalaman yang 

berharga sering diomongkan ke 

saya, dan juga masalah 

pekerjaan itu enaknya gimana, 

cocoknya seperti ini lebih 

baiknya seperti ini, jangan ikut-

ikutan pekerjaan yang tidak 

ada gunanya seperti itu mbak.  

4.f 
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B. Hasil Wawancara Dengan Mertua Subjek 1: P 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat malam ibu, boleh menggangu 

sebentar untuk diwawancara, boleh 

tahu namanya siapa ya? 

Nama saya Purwanti 

Umurnya? 51 thn 

Menurut ibu, atau pendapat ibu ketika 

menantunya saat ini tinggal bersama 

dengan ibu sebagai  mertua?  

Ya, awalnya sih kalau prinsip 

setelah menikah kan harusnya 

berusaha keluar, tetapi karena 

memang belum memungkinkan ya 

apa boleh buat, lagi pula kan e apa… 

ini kebetulan juga ada cucu dan 

masih kecil-kecil, kalo misalnya 

keluar kan juga kasian harus butuh 

tenaga untuk membantu ngemong. 

Hubungan ibu sebagai mertua dengan 

menantu bagaimana? 

Selama ini baik-baik saja tidak ada 

masalah, karena kita kan yo saling 

mengerti, selama ini tidak ada 

masalah. 

Bagaimana pandangan ibu tentang 

menantu ibu? 

Ya selama ini kalo misalnya, kan 

sudah ada tugasnya sendiri-sendiri, 

ya dia ngurusi keluarganya 

walaupun disini tetapi tetap baik-

baik saja, saling menjagalah antara 

menantu ya menghormati 

mertuanya, demikian juga ya kami 

sebagai orang tua. Ya kalau ada 
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kesalahan atau apa kita selesaikan 

bersama secara kekeluargaan.   

Ketika suami istri berkonflik apakah 

ibu ikut campur dengan konflik yang 

sedang dihadapi? 

Ya, setiap rumah tangga kan pasti 

ada masalah, apalagi rumah tangga 

baru, rumah tangga yang sudah lama 

saja juga masih banyak masalah. 

Selama ini memang kadang ada 

konflik, tapi biasa dia 

menyelesaikan dahulu, kita hanya 

sebagai penengah kalau misalnya 

bila terjadi konflik anak dan 

menantu ya saya itu tidak ikut 

campur. Nanti kalau misalnya dia 

sudah cerita ke orang tua baru kita 

membantu menyelesaikan.  

Siapa yang lebih sering bercerita 

tentang konflik suami istri? 

Ya keduanya. Dua-duanya kadang 

yang ini cerita terus tapi kan 

waktunya tidak bersamaan, misalnya 

ketemu dengan anak sendiri dia 

cerita begini menantu cerita begini, 

kemudian saya temukan lah. Saya 

ajak bersama untuk mencari 

bagaimana pemecahan masalahnya. 

Ya memang sih kadang kita tidak 

tahu masalah kecil kadang menjadi 

rame, kalo di tanya ini begini ini 

begini, kalau memang sudah bisa 
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menyelesaikan sih ya silahkan, kalau 

belum ya kita bantu, namanya orang 

tua kan tidak senenglah kalau 

anaknya terjadi keributan terus 

begitu.    

Perbedaan apa yang dirasakan ketika 

sekarang menantu masuk ke rumah 

dan tinggal bersama? 

Ya jelas, pastikan ada perbedaannya, 

kan saya juga punya anak yang 

lainnya yang belum menikah. Ya 

pasti ada ya, kan kadang e kan orang 

baru ya, masuknya orang baru ada 

semacam mihak begini begini, tapi 

ya saya berikan pengertian kepada 

yang keduanya yang belum 

menikah. Yo wes disini sek ya 

gapapa, ya akhirnya bisa, artinya 

bisa saling membantu, untuk 

kakaknya juga saling membantu, 

kan mbak juga tahu sendiri. 

Kalau dengan kakak ipar apakah 

menantu juga sering berkonflik? 

Tidak, selama ini tidak. 

Pandangan ibu saat ini ketika menantu 

belum bisa membawa istrinya keluar 

dari rumah mertua itu bagaimana? 

Ya, e… memang kenyataannya 

memang sampai sekarang ini kan 

belum e… mereka saya lihat belum 

mampu, dalam arti kan ya sudah 

bekerja tapikan untuk keluar sendiri, 

saya pandang mereka belum siap. 

Sebetulnya kalau saya paksa 
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mungkin bisa tetapi saya gak ingin 

nanti berakibat yang saya memang 

gak, kadang ada orang tua yang 

memaksa harus keluar, harus keluar 

iya tapi. Kan disini anaknya yang 

satu keluar kota kerjanya, dan satu 

belum kerja jadinya ya masih disini, 

belum keluar.   

Berarti ibu sendiri juga menerima 

menantunya ya? 

Ya dalam keadaan seperti ini, kalau 

tidak diterima ya bagaimana. 

Dalam pembagian tugas di dalam 

rumah ini, apakah ada perbedaan? 

Yang penting masalah di 

keluarganya di selesaikan, apapun 

tugasnya termasuk mencuci, 

termasuk dll, dia harus 

menyelesaikan, ngurusi anak juga 

diselesaikan, kami sebagai orang tua 

hanya membantu, tetapi tidak 

sepenuhnya ditangani oleh orang 

tua. Misalnya untuk memandikan 

anak-anak, itukan tetap dia sendiri, 

kalau misalnya keduanya pergi nah 

saya baru menekel selama tidak ada 

yang momong diluar jam yang 

momong. Ya untuk tugas yang lain 

ya rumah tangganya diselesaikan 

sendiri. 

Berarti tidak ada ada perbedaan yang Ya saling membantu ya, misalnya 
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berarti ketika menantu tinggal di 

rumah mertua harus mengerjakan ini 

ini ini? 

contoh yang kecil ya menyapu, 

kalau kami selaku orang tua gak 

sempatlah sama-sama bekerja, ya 

ada yang menyelesaikan kalau gak 

ini ya ini. Intinya saling membantu 

kalau gak menantu ya kadang 

kakaknya, kadang ya saya, kadang 

ya kakungnya.  

Apakah ada perbedaan pola asuh 

terhadap cucu yang akhirnya 

menimbulkan perbedaan antara ibu 

dengan orang tua ? 

Pasrahkan sepenuhnya ke orang tua, 

kami sebagai mbah, sebagai 

eyangnya, kalau memang itu tidak. 

Pokoknya intinya saya tidak ikut 

campur misalnya dia, misalnya 

sekolah dia harus belajar gini-gini 

kalau memang itu baik untuk cucu 

ya diam saja, tapi kalau itu memang 

harus begini ya saya e… istilahnya 

ya memberikan jalan keluar, saya 

tidak mau mencampuri walaupun itu 

cucu. Saya tetap memantau ya, 

setiap hari kan saya awasi, untuk 

yang lain-lainnya ya diselesaikan 

sendiri.  Kami hanya membantu 

misalnya ngajak keluar jalan-jalan, 

masalah makan dia yang nyuapin 

sendiri.  

Masak untuk anak-anaknya sendiri? Kalau masak untuk anak-anaknya 
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kan kebetulan juga bekerja, 

berangkatnya pagi, nanti makannya 

kan ikut yang memberikan yang 

ngemong, tetapi kalau sore kadang 

saya yang masak atau budhenya 

yang masak nah itu dimakan bareng, 

atau terkadang beli diluar dan 

kadang saya pesen sayur.   

Memang urusan anak semuanya 

diserahkan kepada orang tua ya? 

Iya, kami sebagai mbah tidak mau 

ikut campur, kalau memang itu ada 

e.. misalnya anaknya nakal atau 

diapakan saya hanya saya tidak 

pernah harus gini harus gini tidak. 

Semuanya saya serahkan. 

Menantu lebih dekat dengan ibu atau 

bapak? 

Dengan saya, lebih dekat dengan 

saya. Masalah apapun cerita, apapun 

dia ngomong, sampai sekecil apapun 

dia cerita ke saya. Karena kalau 

dengan bapak itu jarang ketemu, 

bapaknya kalau pulang sore, setelah 

maghrib pergi lagi pulangnya 

malem, jadi kalau ada apa-apa ya 

dengan saya.    

Suka duka ketika menantu masih 

tinggal bersama? 

Selama ini saya anggap biasa saja, 

walaupun ya sepantasnya sebaiknya 

keluar dari rumah, tetapi karena ya 

itu tadi faktornya saya merasa 
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penghasilannya belum mencukupi 

dan cucu yang masih belum bisa 

ditinggal karena kedua duanya 

bekerja. Sebetulnya sudah ada ya 

untuk tempat tinggal walaupun 

sederhana tapi ya nganu, ya memang 

belum di izinkan dulu lah.  

Berarti memang dari mertua sendiri 

juga belum mengizinkan ya? 

Iya… cuman ya itu tadi belum 

tegalah, cucunya masih kecil-kecil, 

ya nantilah misalnya kalau yang satu 

sudah masuk TK dan yang satu 

sudah SD kalau mau pindah ke 

rumah sendiri ya di persilahkan. Ya 

Alhamdulillah sudah bekerjalah 

walaupun gak seberapa hasilnya tapi 

kan ini yang menantu sudah mulai 

ada peningkatanlah dibanding 

dengan yang kemarin-kemarin untuk 

penghasilannya.  

Adakah konflik dengan menantu? Selama ini tidak. 

Bagaimana tanggapan menantu ketika 

diberikan masukan ? 

Ya misalnya diam dulu, tidak 

langsung begini begini, gak pernah. 

Ya Alhamdulillah manut sih jadi 

saya ya gak keberatan disini kalau 

seandainya anaknya gak manut 

menuntut yang macam-macam tep 

saya gak mau disini, karena saya 
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juga lihat kok manut. 

Memang dulu dari awal pernikahan, 

memang sudah ada pembicaraan untuk 

selanjutnya tinggal dimana? 

Iya, waktu menikah kan masih 

muda, awal mau menikah e.. saya 

tanya mau melanjutkan sekolah 

kuliah atau tidak. Kalau memang 

mau melanjutkan ya silahkan, kalau 

tidak ya sudah metu saiki. Kalau 

mau melanjutkan ya artinya tinggal 

disini. Kalau memang sebelum 

menikah sudah di tanya-tanya 

dahulu, kalau memang di rumah 

tegal kan juga jauh, masih kuliah 

semua to, tidak mungkin juga kalau 

harus keluar dari sini Semarang. 

Pernah berdiskusi dengan ibu ketika 

ingin membeli rumah? 

Iya, waktu itu pernah bercerita ingin 

membeli rumah, kira-kira rumah 

yang deket dimana bu. Tergantung 

keuangannya, yawes pokokmen  

nyelengi sek, nanti nabung dulu 

sedikit-sedikit, biar bisa beli gubug 

sendiri. 

Apakah ibu pernah menuntut yang 

lebih terhadap menantu? 

Selama ini tidak, karena saya 

menyadari kemampuan anak dan 

menantu, dari kami pun tidak 

memaksa harus ini harus itu, kalau 

kamu mau beli silahkan beli, kan 

selama ini orang tua juga masih 



 

 

 

170 

membantu jadi saya mau meminta 

terus terang ya tidak tegel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

171 

A. Hasil Wawancara Subjek II: KS/W 

Pertanyaan Jawaban Koding 

Selamat malam pak 

menggangu waktunya 

sebentar untuk di 

wawancara, boleh tahu 

namanya siapa ya pak? 

Nama panggilan dan 

nama lengkap 

Nama panggilan atau nama 

lengkap? Nama lengkap 

Krisnadi Setiawan, nama 

panggilan Wawan. 

1 

Umurnya? 46 Tahun. 1 

Usia pernikahannya? Mulai saya rumah tangga umur 

24 tahun, mungkin sekitar 22 

tahun usia penikahannya. 

1 

Pekerjaan? Sopir  

Sudah dikaruniai berapa 

anak pak? 

Dua, perempuan semua yang 

nomer satu usia 20 tahun, yang 

nomer dua 11 tahun.  

 

Sebelum menikah nih 

pak, apakah bapak sudah 

memikirkan untuk 

membawa istri keluar 

dari rumah dan 

membangun rumah 

tangga sendiri? 

Ya semestinya saya berfikir 

seperti itu tapi apa daya gak 

mampu untuk e… istilahnya 

membeli rumah atau istilahe 

pekarangan ya, he la ini saya 

ikut mertua dulu, tinggal 

mertua kan rumahnya besar 

masih di kos-koskan daripada 

di tempati orang lain, mending 

di tempati anaknya begitu lo. 

2.c 
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Itu ada masih yang tempat 

tinggal masih ada dua kk.   

Berarti didalam satu 

rumah ini ada dua 

kepala keluarga? 

Ada lima kepala keluarga, 

tetapi yang dua lain dari 

keluarga, misalnya yang satu 

kontrak dan yang satu kos 

istilahnya begitu.  

 

Keluarga yang tinggal di 

rumah ini? Kakaknya 

sudah menikah juga? 

Saya, kakak sama ibu. Kakak 

sudah menikah yang sakit itu, 

kakak dari istri saya. 

 

Kenapa bapak memilih 

tinggal bersama mertua? 

Kok tidak memilih 

untuk ngekos atau 

ngontrak, yang penting 

keluar dari rumah 

mertua? 

Begini, ya maunya gitu tapi 

biaya beban biaya untuk rumah 

tangga itu untuk e….istilahnya 

nafkah itu pas-pasan gitu lo, 

jadi untuk istilahnya itu 

inisiatif untuk membeli rumah 

atau kos itu kurang, gaji saya 

itu cukup pas untuk makan gitu 

aja.  

2.c 

Bagaimana perasaan 

bapak, apalagi ini sudah 

sampai ke pernikahan 22 

tahun dan masih tinggal 

bersama mertua? 

Ya semestinya gak enak, tapi 

waktu saya mau sudah 

mengalami tahun dua 

ribu…Sembilan delapan 

moneter itu sempat saya tu 

kontrak, tapi mertua bilang la 

ni rumah sebesar ini kalau mau 

ditempati orang lain ya gak 

3.a 

 

 

 

 

2.c 
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enak wong anak-anak mau 

membayar milik orang lain kok 

malah ini di bayar lagi kan 

istilahnya sirkulasinya kan 

kurang bagus, la lebih baik di 

tempati anak sendiri begitu, la 

mertuanya bilang begitu nah, 

sampai sekarang ini. Kalau 

saya pribadi ya kecil-kecil saya 

punya di desa tapi, tapi istri 

tidak mau kalau kehidupan di 

desa jauh dari keramaian itu lo, 

pelosok misalnya dari desa 

saya aslinya Jogja, tapi dari 

Jogja itu kira-kira 15 kilo 

untuk masuk ke desanya, jadi 

kurang hidup biasa di 

keramaian hidup di desa 

kurang dia gak kerasan gitu lah 

intinya gitu.  

Pernah ada perasaan, 

sebagai suami kok 

belum mampu 

bertanggung jawab 

dalam hal ini memenuhi 

tempat tinggal? 

Ya, memang itu saya akui 

begitu, sering saya ucapkan 

pada temen-temen, saya belum 

bisa membahagiakan istri saya, 

anak-anak saya, orang ya 

seperti saya ini gubug-gubug 

saya gak bisa membelikan 

3.a 
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apalagi sampai rumah, ya gitu 

mbak. Kalo rumah itu yang 

sepantasnya kayak gini ya 

mbak gedong dengan berlapis 

dinding, papan pun saya gak 

bisa beli gimana lagi ya 

keadaan saya semakin hari 

semakin berpacu dengan 

waktu, uang pun semakin hari 

harganya sudah tahu sendiri ya 

mbak ya naik beras, minyak 

naik, ini naik gaji pokokpun 

cuman Rp 50 ribu perhari, 

bulanannya cuman Rp 300 ribu 

apa cukup buat  biaya sekolah, 

satu sekolah belum sayur, beli 

nasi, beli yang lainnya apalagi 

yang gak terduga seperti orang 

sakit, orang meninggal itu 

iuran istilahnya kan per hari Rp 

5.000 sampah, belum yang 

lain-lain, air minum Rp 3.500 

per hari, pengeluaran lebih 

banyak mbak kalau di 

kalkulasi lebih dari Rp 50 ribu 

lo. Ha itu kalau saya pikir-pikir 

kalau beli tanah kita sisihkan 
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nanti yang gak terduga lagi 

sudah nabung misalnya dapet 

berapa, trus ada yang sakit, 

kesehatan sudah ada dari 

rumah sakit, yang tak terduga 

lagi beli ini beli ini nantikan 

habis lagi nabung lagi artinya 

kan gak dapet lah itu lo pokok 

masalahnya. Memang saya 

sebagai orang tua istilahnya 

sebagai kepala keluarga itu 

inginya ya gitu ingin bangkit 

lah, aku harus bangkit cita-

citaku harus tercapai, tapi kan 

semakin hari semakin harga 

tanah makin melonjak tinggi 

satu meter dulu cuman 300 

ribu sekarang sudah 1 juta, ada 

yang 2 juta ada yang 3 juta, itu 

1 meter apalagi sampai lebih 

dari 5x6 sudah 30 meter di 

kalkulasi udah berapa juta kan 

gak mampu mbak, nah itu lo. 

Dan mertua dari pada kamu 

pergi disini gak ada yang 

ngerumati saya juga sudah tua 

sudah wayahe gitu tahu sendiri, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.c 
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la istri saya itu yang 

perempuan disini tok yang 

lainnya cowok semua, dah 

pergi ke desa yang satu di 

Boyolali, satu tu mau ke 

Demak og, yang satunya ikut 

istrinya, tinggal istri saya yang 

disini, jadinya sudah gak ada 

udah rumah lain-lain yang 

belakang-belakang itu orang 

lain semua.   

Apa perbedaan tinggal 

bersama dengan mertua? 

Ya istilahnya gini, istilahnya 

kalo kita punya prinsip yang 

satu tahu karakter orang tua, 

orang tua harus begini dan saya 

harus begini. Karena saya 

sebagai seorang menantu ya 

kadang ndak enak. Harusnya 

kalo ya seorang laki-laki 

harusnya ingin kawin ya 

harusnya ingin punya pedoman 

rumah, tapi kok aku gak bisa 

memberi yang harus kita huni 

lah, yang istilahnya ya 

keperluan orang tua apa kita 

beri, mau kesenangan apa apa 

kita beri, marahpun kita harus 

4.a 
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menjaga, jangan kita langsung 

emosionalnya wah gini-gini 

harusnya gini-gini, namanya 

orang tua ya harus kita taatilah, 

karena karakter orang tua itu 

sudah seperti anak-anak, 

kadang tu harus ini harus ini ya 

buk, na kita itu istilahnya 

manutlah karena kita belum 

bisa membahagiakan istri 

apalagi membahagiakan orang 

tua. Dan kadang-kadang yang 

cocok ndelalah itu ya 

Alhamdulillah mertua saya 

dengan saya cocok, kalo saya 

pas setiap kali dateng ya 

disuruh gini-gini, kadang-

kadang ya namanya orang tua 

ya, saya tu seperti kok gak 

enak ya itu lo istilahnya.   

Bagaimana harga diri 

bapak karena belum 

mampu memenuhi 

kebutuhan dalam hal ini 

rumah? 

Ya kadang-kadang wes 

namanya orang tua tanpa 

disadari kata luapan kata-

katanya tuh, “hayo harusnya 

tuh punya anak itu sudah beban 

ringan ternyata kok ya masih 

membebani saya”. Kadang-

3.b 
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kadang ya orang tua ya bilang 

gitu, “maksudnya membebani 

tu piye? “. “yo rak ketang sitik-

sitik jek jenenge kumpul nang 

ngomah kan yo nak ono wong 

loro kok ya mosok aku kon 

meneng”. Maksud dia tu bilang 

gini “ harusnya dia tu orang tua 

tu ringan bebannya karena 

sudah menikah, tetapi kok 

berdomisili disini apalagi kalau 

anak sakit mestikan tambah 

pemikiran lagi, apalagi waktu 

keadaan kerja namanya driver 

kan kadang-kadang luar kota 

sepi, kadang kan pulang agak 

terlalu malam, kadang tiga hari 

baru pulang. Ya mungkinkan 

orang tua gak enak ya nanti 

pelampiasannya kadang-

kadang tu kejengkelannya itu 

pada saya. Harusnya tu ya 

makan gak makan kalo orang 

tua dulu kumpul ya tapi kalo 

sekarang kan gak karena anak 

banyak, apalagi kalau 

istilahnya yang satu di ginike, 
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yang satu ini yang satu ini kan 

kita tu kan kadang-kadang ya 

memang gak enaklah 

pokoknya, kadang-kadang itu 

sering kalau gak itu apa 

istilahnya gak saling 

memperhatikan satu sama yang 

lain itu mesti bertengkare wis 

itu pokok intinya, mesti 

bertengkare gak bohong saya 

kadang kakak saya dengan istri 

saya itu sama-sama satu 

kalimat saja bentrok apalagi 

kok orang lain, ya kalo saya itu 

bisa menyelami lah, saya itu 

nunut istilahnya nunut tidur 

ajalah yang mungkin kalau 

mang dapet berhasil mungkin 

anak saya kelak 5 tahun lagi 

sampai bisa  kuliah lulus kan 

bisa berdikari sendiri lah entah 

beli rumah susun atau beli 

tanah dibangun perlahan-lahan 

gitu lo mbak intinya. Memang 

gak enak ikut mertua memang 

gak enak ya. 

Bagaimana dengan Itu kalo lingkungan itu banyak 3.b 
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teman sebaya atau 

lingkungan memandang 

bapak selama 22 tahun 

pernikahan ini belum 

mampu memiliki rumah 

sendiri? 

mbak, disisi lain itu istilahnya 

ya ada yang bisa membeli 

sendiri ada yang masih kos, 

kalau masih kos itu ibaratnya 

bisa kembali ke rumah kita 

lagi, kalo membeli rumah 

perbedaannya kan gak bisa 

kembali ke rumah lagi selain 

ke rumah itu ada gusuran atau 

ada hal yang tidak diinginkan 

pada keluarga, kalo tetangga tu 

mesti bilang udah keluar 

masuk gitu kok nggak ada 

kemajuannya, harusnya tu kalo 

mau maju keluar dari situ 

istilahnya mau kos atau mau 

kontrak itu memang pernah. Itu 

waktu saya masih punya satu 

anak dan istrinya saja kurus 

kerjanya gitu, istilahnya 

membedakan ya menantu saya 

kerjanya kayak gini bisa beli 

rumah. Pernah saya tetangga 

saya pernah bilang, “laya saya 

pernikahan saya baru seumur 

jagung sudah bisa keluar dari 

rumah sendiri”, itu malah 
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dengan istri saya to the point 

langsung ya istri saya 

menjawab ya itu tinggal orange 

to kalau kamu istilahnya 

warisan ya mungkin juga bisa, 

kalau aku warisane nang omah 

kene og. Kalo rumah sini di 

jual mungkin ya aku bisa beli 

tempat lain gitu istri saya 

bilang dah diem, pernah dua 

kali itu yang ketiga kalinya 

sebelah timur itu ya pernah 

bilang sama saya “enak kos 

wae, kos bayar per hari berapa 

gak masalah harian, bulanan 

misalnya sebulan Rp 350 ribu, 

gaji kita cuma Rp 1,5 juta itu 

dipotong belum listrik belum 

air, belum transportasi sekolah, 

belum biaya yang tak terduga 

sumbangan, makan, sakit ha itu 

yang tak terduganya itu yang 

lainnya bisa di planning  ha itu 

lo. Pernah sampai tiga kali 

sampai sekarang gak ada yang 

berani sama saya karena saya 

membuktikan waktu itu saya 
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bilang “aku tidak bisa 

memberikan materiil kepada 

anak-anakku misalnya rumah 

atau apa-apa, aku bisa 

memberikan ilmu setinggi 

apapun kalau ilmu itu tidak 

bakal hilang” diem sekarang. 

Saya buktikan betul saya kerja 

sampai malam biar anak saya 

bisa sekolah.    

Ketika lingkungan 

mengatakan seperti itu 

bagaimana perasaannya 

pak? 

Ya begini ya, dikatakan minder 

ya enggak belum tentu yang 

bilang bener-bener dari 

nalurinya dia hatinya dia, tetapi 

kan dia dari orang tuanya dia 

karena orang tuanya punya, 

mungkin kalau dia senada dan 

seirama dengan saya, satu 

profesi sama kok dia bisa 

begini nah itu baru saya 

minder. Keuletannya dia 

sampai dimana kok saya 

sampai kalah. Kalau saya 

minder gak cuman saya dia 

punya orang tuanya sedangkan 

kalau saya gak punya karena 

kehidupan aku sudah tau 

3.a 
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semuanya, kalau saya 

istilahnya kan orang bawah, 

kalau dia kan bapaknya orang 

punya, keluarganya mampu, 

kalau saya kan mulai dari nol 

dah dari SMP, SMA, sampai 

nikahan saya sendiri biaya 

sendiri saya. Saya tu sama istri 

saya tu ya dikatakan pernah 

kontrak cuman satu tahun, kalo 

kos gak pernah dan kembali 

kesini lagi sampai sekarang. 

Tahun 96 sampai 97 saya 

kontrak, tahun 97 saya kembali 

lagi kesini. Tahun 97 saya mau 

kontrak lagi tetapi mertua saya 

bilang jangan, rumah ini 

kosong kalau gak ada yang 

nempati ditempati siapa lagi 

karena nenek sudah meninggal, 

kemudian mertua laki sudah 

meninggal, la kan sudah 

kosong maka ditempati oleh 

saya. 

 

 

 

 

 

 

 

2.c 

Berarti justru ibu mertua 

yang meminta tinggal di 

bersama ya? 

Iya, sama kakak saya karena 

diminta untuk menyambangi 

mertua saya karena sudah tua 

2.c 
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kalau ada apa-apa kan gak ada 

jadi istilahnya menjaga lah, 

kan istilahnya buat aktifitas 

sehari-hari kekurangan apa-apa 

misalnya belanja, air istilahnya 

bisa berjalan gitu lo mbak, 

jangan sampai jatuh gara-gara 

ambil air atau ambil apa. Kalau 

sekarang itu sudah lumayan lah 

karena anak saya sudah lulus 

satu, kalau dulu itu nabrak sini 

pinjem uang untuk biaya 

skripsi, buat tour ke bali, ke 

bandung, buat tes, buat bayar 

ujian gini-gini memang apa 

adanya yang saya bicarakan ini 

yang penting untuk sekolah.   

Pernah berkonflik 

dengan mertua? 

Kalau konflik dengan mertua 

pernah, itu istilahnya masalah 

dengan cucu. Antara cucu satu 

dengan cucu yang satunya, 

namanya orang tua kan ya ada 

cucu yang disayangi dan ada 

yang tidak. Yang disayang 

itukan mesti tetep 100% dibela 

nah itu istri saya kadang-

kadang salah ini salah ini. 

5.a 
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Kalau pribadi saya dengan 

mertua itu tidak pernah, gak 

pernah sama sekali selama 

saya disini sampai sekarang ini 

tidak pernah bertengkar sampai 

macem-macem, kalau istri ya 

kadang-kadanglah namanya 

dia kan masih orang tuanya 

sendiri. 

Bagaimana bapak 

dengan istri sendiri 

apakah pernah 

berkonflik tentang 

masalah belum bisa 

membawa keluarga 

keluar dari rumah 

mertua? 

Masalah keluar dari rumah ya 

itu kadang-kadang memang 

sering mbak. Mung istilah 

jawanya kamu belum 

ngepenake akulah belum bisa 

membahagiakan aku kok 

istilahnya kamu kasar dengan 

aku, kalau kamu sudah 

mencukupi apalagi kamu bisa 

mencukupi lebih-lebih kamu 

nanti aku kamu apakan 

istilahnya begitu. Memang 

pernah dia sering kadang-

kadang bilang gitu, namanya 

kekurangan ya misalnya gaji 

bayar ini bayar pulsa listrik 

bayar apa, itu kan kadang 

kurang, “kamu tidak 

5.b 
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merasakan” saya pas keadaan 

lelah kan ya to tiga hari di 

lapangan luar kota itu istri 

kadang-kadang “gaji segini apa 

cukup gini-gini”, kan pasti 

saya naik pitam ya to “gaji gak 

cukup harusnya kamu yang 

ngatur kamu sebagai yang 

mengatur, saya hanya mencari 

nafkah tok kamu yang utarakan 

gini-gini” nah akhirnya 

bertengkar, kadang-kadang ya 

omong joroknya keluar gitu lo, 

“kamu belum bisa 

membahagiakan aku, yo 

maksudte kayak liya-liyane iso 

keluar dari rumah sini, jadi 

mau bertengkar mau gimana-

gimana gak didengar oleh 

mertua” gitu memang pernah. 

Kadang-kadang satu bulan 

pernah sekali dua kali tiga kali 

mesti betul ya cuman ya sudah-

sudah gitu lo, nanti berkumpul 

lagi jangan sampai bercerai 

gitu lo. 

Kalau tadi lingkungan Wah ya perasaannya gak enak 3.c 
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yang mengatakan, 

mungkin bapak masih 

tidak bisa 

mendengarkan, nah ini 

istri sendiri yang 

mengatakan bagaimana 

perasaaan bapak? 

betul mbak, saya pribadi 

sebagai laki-laki ya memang 

janjinya wis harusnya tak 

kemakini. Terhindar dari 

ekonomi, satu ekonomi dan 

gaji pokok itu tidak bisa 

mencukupi mbak apalagi itu 

istilahnya ya saya bilang tadi 

mbak harusnya saya bisa 

nyimpeni menyisihkan uang 

segini, biaya tak terduganya 

seperti tadi ada orang sakit kita 

nengok, kemarin anakku 

opname di rumah sakit  juga di 

tengok kita harus timbal balik 

ya gitu, dulu ngasi sekian 

sekarang kita punya sekian 

cukupnya cuman sekian 

istilahnya kita timbal balik lah, 

sama-sama ditengokilah dulu 

anak saya sekarang anaknya 

kan sama-sama. Ya kalau istri 

saya bilang itu harusnya ingin 

mecah sendiri tapi ya faktor 

utamanya itu ya kalau saya 

pribadi emang punya tanah di 

desa, tapi istri saya kan yang 
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gak mau, dikatakan disana kan 

sama-sama ikut mertua. Nah 

itu lo konflik saya, kalau sana 

dijual kakak saya gak mau. 

Sedangkan kakak saya bilang 

“kalau gak dijual kamu saja 

tidak pernah kesini, apalagi  

dijual lebih-lebih kamu gak 

pernah kesini, nah itu lo 

kejengkelan kakak saya 

begitu”. 

Faktornya itu salah 

satunya adalah ekonomi, 

kedua adalah memang 

istri juga tidak mau 

tinggal disana ya? 

Yang ketiga, kalau saya istri 

saya mau tinggal di desa ya 

saya kesini kan kurang 

istilahnya kan e… pendidikan 

disana sama disini kan lain. Di 

Jogja itu ya namanya di desa 

paling-paling top SMP lah itu 

SMA nya SMK kejuruan itu 

kan jauh, jauh jangkauannya 

apalagi mata pencahariannya 

disana itu kan kurang 

istilahnya kan kurang cukuplah 

karena pedesaan, tapi kalau di 

kota kan kita bisa cari pulang 

sore ini bisa ikut orang jualan 

apa ikut orang ambil air, bisa 

2.c 
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bantu tetangga samapi malam 

ngecat-ngecat apa itu aja sudah 

pas yang sanggup makan 

sehari-hari. 

Ketika bertengkar 

dengan istri apakah 

mertua ikut campur? 

Ya istilahnya itu mertua ikut 

campur tapi tidak membela 

anak tidak membela saya untuk 

istilahnya memberi wejangan, 

memberi istilahnya nasihat 

yang sudah ya sudah istilahnya 

ya jangan diulangi lagi lah 

yang ini maksudnya mertua 

malu karena tempat tinggal 

juga bersama apalagi mertua 

sudah tua, yang menempati 

disini siapa lagi kalau tidak 

anak daripada ditempati orang 

lain lebih baik ditempatin anak. 

Gak membela anak gak, gak 

membela menantu gak, yang 

salah ya disalahkan mertua 

saya bilang begitu, kalau yang 

ini salah ya salah.  

5.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paling lama berantem 

dengan istri berapa 

lama? 

Waktu itu yang seru-seru 

waktu anak saya yang kedua 

lahir. Faktor istri saya 

bertengkar dengan saya itu 

5.b 
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karena faktornya masalah  

kerjaan, dan pendapatan 

seharian sudah gak cukup itu 

sering bertengkar karena waktu 

dulu saya dipindah kerjaan gaji 

dan nganu itu tidak dapat 

transport. Kadang-kadang saya 

sampai tidur di ibu saya karena 

saya jaga nama kalau gak enak 

kalau sering bertengkar dengan 

istri saya. Kalau sekarang 

jaranglah bertengkar, sekarang 

sedikit-sedikit tercukupi ya 

yang masih kurang itulah 

rumah yang belum itu aja. 

Bebannya juga sedikit ringan 

karena anak saya yang pertama 

itukan juga sudah mulai kerja 

dan anak saya yang kedua itu 

biayanya belum banyak 

istilahnya begitu.  

Sampai sekarang masih 

ingin memiliki rumah 

sendiri ya pak? 

Iya pasti ya itu, manusia yang 

normal dan sehat itu apalagi 

saya sebagai seorang laki-laki 

harus bertanggung jawab untuk 

membahagiakan istri agar 

kelak nanti bisa untuk 
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keturunan kita juga. Bisa dikasi 

ilmu, kalau saya sudah tua  kita 

kan juga punya anak 

penerusnya generasi-generasi 

kita itukan bisa menikmati 

jerih payahnya ayahnya. 

Bagaimana penyelesaian 

konflik ketika berantem 

dengan istri? 

Ya saya penyelesaiannya gini 

mbak, kita saling kepercayaan 

dia sama kepercayaan saya, 

aku dapet sekian kamu dapet 

sekian, aku gak ngurusi 

pendapatanmu pengeluaranmu 

yang penting aku pokokku 

sekian ya  mau dihabiskan ya 

gapapa yang berguna yang 

bermanfaat bagi dirimu sendiri 

misalnya beli apa beli apa itu, 

sampai sekarang itu dia masih 

mencatat tadi beli ini beli ini 

habisnya sekian. Istilahnya 

pengertiannya antara saya 

dengan istri, kalau ikut mertua 

uang buat mertua, gak kalau 

saya istri saya juga gak. 

Sebabnya saya kan juga gak 

enak kan ya ikut mertua 

misalnya saya kos perbulan Rp 
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400 ribu sampai Rp 500 ribu 

itukan lebih baik kita sisihkan 

lagi gitu lo mbak tapi ternyata 

itu gak bisa og mbak, betul 

saya gak bisa og, saya pikir 

daripada kos saya sisihkan 

ternyata ya gak bisa.   

Pernah untuk nekat kos 

atau ngontrak? 

Pernah, tapi mertua saya bilang 

gak boleh malah diperlebar 

lagi. Dulu saya dapet ini mbak 

3x3 ternyata sekarang 

diperlebar lagi karena anak 

saya sudah mau menikah dan 

tidak mau tidur dengan orang 

tua makanya kamar dipisah, 

sekarang menjadi 6x3 karena 

ditambah kamar lagi.  

3.c 

Pernah berkonflik dalam 

mengatur pola asuh anak 

tidak pak? 

Waktu itu kerja, waktu kerja 

istri saya juga kerja sebelum 

anak kedua ya waktu itu 

memang ada konflik hampir 

satu bulan ya, karena anak saya 

yang mau diasuh itu tidak 

cocok dengan neneknya yang 

disini karena sehari-harinya 

kan ingin main terus, 

pinginnya mertua kan harusnya 

5.d 



 

 

 

193 

tidur, karena ibumu sudah 

bilang tidurnya jam sekian jam 

sekian nanti nyatanya jam 

sekian, harusnya kayak gitu 

tapi gak mau akhirnya istri gak 

saya boleh kan kerja. Daripada 

nanti istri ngeluh orang tua 

nenek tidak bisa diatur 

anaknya begini-begini. Pernah 

itu hampir satu bulan hampir 

tiap sore ini dan ini dan 

sekolah gak mau, mandi sore. 

Menurut bapak harga 

diri seorang suami itu 

seperti apa? 

Menurut saya itu, harga saya  

sebagai seorang suami, 

harusnya inginnya itu ya 

membahagiakan semua 

keluarga ya. Keluarga saya, 

keluarga dari mertua, keluarga 

kandung saya istilahnya kan 

kenapa kok yang lainnya bisa 

kok aku gak isa itu lo. Harga 

diri saya itu kok seakan-akan 

kok inginnya kok ya apa boleh 

buat ya keadaan saya begini 

mungkin belum waktunya itu 

aja. Ya istilahnya ya malu tapi 

kok keadaanku kayak gini lo, 
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ya mau saya terus-teruskan 

nanti kemampuan gak bisa 

nanti akibatnya fatal di kita 

sendiri maka jiwa raga kita 

sendiri to mbak ya to. Tertekan 

kerja terus ternyata gak bisa 

tercukupi ya raga kita kan gak 

kuat, takutnya kena penyakit 

macem-macem stroke peran 

utama stroke, kedua penyakit 

hati seperti jantung ya to. 

Kadang-kadang istilahnya ya 

gak dikita ya, ya fokusnya itu 

kan termakan oleh pemikiran 

kita terus inginnya aku harus 

gini aku harus gini ternyata 

tidak mampu dipaksakan ya 

akibatnya penyakit itu.  

Ketika memikirkan 

tentang harga diri begitu 

pak pernah sampai down 

ataupun yang lainnya? 

Pernah sama adik saya, sampai 

saya ya istilahnya tiga hari gak 

makan, saya sampai dihina 

sama adik saya “kamu rumah 

tangga sudah berapa tahun kok 

gak bisa membeli sebidang 

tanah sekecil apapun, aku saja 

yang punya rumah gini” 

sampai-sampai saya mau 

3.b 
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bertengkar dengan adik saya, 

pernah saya. Saya kadang-

kadang sampai duduk diem 

sampai larut malam tidur 

memikirkan “ laya adik saya 

segitu yang ngasuh saya kecil 

sampai besar SMP yang biayai 

saya kenapa kok dia bisa aku 

gak bisa, kelebihannya dia itu 

dimana dan kekuranganku 

dimana kelebihanku dimana” 

sampai saya bilang dari naluri 

saya itu bilang begitu lo. Dulu  

saya makan aja sing nyuapin 

aku, nganter sekolah aku 

sampai istilahnya besar sampai 

dia nikah duluan aku belum 

sampai nikah yo biayai adik-

adik yang lainnya saya kenapa 

dia sampai berhasil sekarang, 

rumah bisa gedong istimewa 

udah punya kamar anak satu-

satu. Anaknya yang masih 

kecil sudah dibelikan tanah-

tanah semua itu adik saya yang 

nomer empat. Adik-adik saya 

semua sudah gitu tinggal saya 
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ya itu yang membuat saya 

beban sampai sekarang. 

Cuman itu semua tak anggep 

itu semua usahannya gitu aja. 

Itu lo beban saya, kalau mbak 

mungkin gak percaya tanya 

adik-adik saya, saya gak 

bohong ini fakta ini adik saya 

itu dulu sekolahe cuman SMP 

semua, itu sudah berhasil 

semua saya kok gak berhasil-

berhasil keletakan kelemahan 

saya itu dimana itu saya gak 

tahu. Mungkin dulu saya salah 

jalur mungkin adik saya sudah 

pengertian kalau ilmunya dia 

bilang sama saya  “mas, jangan 

kamu cari uang uang yang cari 

kamu” “la caranya gimana?” 

“caranya nanti kamu tahu 

sendiri, kepandaianmu apa 

kamu usahakan, kamu 

utamakan e istilahnya intinya 

kamu jangan sampai cari 

orang, orang yang cari kamu” 

itu prinsip dia, dia kan sampai 

sekarang ilmu itu dipakai 
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berhasil nyatanya dia. 

Mungkin kalau adik saya yang 

nomer empat harus keluar saya 

dari sini intinya gitu kalau 

kamu bisa keluar dari 

mertuamu kamu bisa bangkit, 

kamu gak bakal istilahnya  

kamu istilahnya bayi itu 

merangkak gak merangkak 

terus, kamu harus rembetan 

dan bangkit lagi adik saya 

bilang begitu. Saya main ke 

rumah dia silahturahmi dia 

bilang “kalau kuncinya kalau 

kamu lepas dari mertua kamu 

bisa, karena pokok 

permasalahannya maaf ya mas 

kamu kakakku, dia bilang 

kalau orang ikut mertua 

dimanapun juga tetep 

istilahnya kurang nganu 

kepercayaan diri kurang 

mantap, harusnya kamu lepas 

dari orang tuamu jadi kamu 

bisa  membanggakan oh 

akhirnya enaknya kos begini, 

aku gak punya aku harus 
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begini, aku masak aku gak bisa 

masak ya rasanya begini, jadi 

ngasi ya gak ngasi tahu kamu 

ngasi ya tahu, kamu gak ngasi 

ya tahu” dia bilang begitu dah 

intinya begitu. Itu memang 

saya sempat down  itu sempat 

gak mau main ke tempate 

keluargaku adik-adik saya itu 

gara-gara dihina itu. Memang 

sempat down  saya waktu itu. 

Memang mbak namanya dihina 

adik sendiri sekarang dia 

bangkit kesalahan saya 

dimana.  

Justru adik sendiri yang 

juga mempengaruhi 

harga diri bapak ya? 

Iya, iya to ya harusnya kamu 

sebagai orang tua sebagai 

kakak saya yang bisa mendidik 

saya gini, nyatanya yang 

mendidik kok gak seperti adik-

adiknya yang dulu. La saya 

bilang gini “guru saja masak 

guru SD terus kok muridnya 

sudah jadi dokter og” akhirnya 

saya bilang gitu sampai jengkel 

saya. Harusnya kuncinya kalau 

mau berhasil dari rumah 

3.b 
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tangga itu berhasil keluar dari 

mertua itu aja itu kuncinya. 

Memang saya buktikan kepada 

orang lain kalau misalnya satu 

atap itu gak bisa, pasti pasti 

kalau mungkin itu sudah 

diserahkan pada anak-anak ini 

hakmu ini hakmu mungkin 

bisa kita jual saya belikan lagi 

itu ditempatkan orang lain, 

atau dibagi sama rata ditempati 

sama siapa itu baru bisa.    

Penerimaan mertua juga 

baik ya pak? 

Baik, saya gak pernah 

dimarahi. 

4.e 

Suka duka tinggal 

bersama mertua? 

Suka dukanya ya satu sekarang 

ini ya senengnya kumpul 

bersama mertua juga bisa 

rukun bersama gak ada terus 

perselisihan ya kadang-kadang 

perselisihan sedikit ya bisa di 

anu, tapi kalau ya dukanya itu 

kadang-kadang itu kan kenapa 

kok bisa hidup segini terus yak 

ok gak ada peningkatan gitu lo. 

Kalau senangnya itu 

masalahnya tidak membayar 

biaya untuk kontrakan, gak 

4.c 
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bayar ini istilahnya gitu tapi 

kan disisi lain kan gak juga apa 

aku harus gini terus apa aku 

gak ada peningkatan lainnya 

nah itu dukannya gitu itu lo. 

Pinginnya menanjak tapi kok 

gak mampu itu ibaratnya.  
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B. Hasil Wawancara Dengan Mertua Subjek II: S 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat siang mbah, namanya siapa? Namanya Suliyem 

Umurnya berapa mbah? Pitung ndasa pitu 

Mbah punya anak berapa sekarang? Delapan meninggal dua. 

Yang sudah menikah? Anak saya delapan yang sudah 

menikah itu tujuh, kurang satu yang 

belum menikah. 

Yang ditinggal dengan mbah berapa? Semua tinggal disini dulu, karena 

sudah menikah sekarang pisah 

rumah-rumah sendiri. 

Menantu yang tinggal dengan mbah? Menantu yang tinggal disini ada 

dua, yang satu tuh lagi didepan 

yang sakit, yang satunya lagi kerja 

nyupir. 

Perasaannya bagaimana mbah tinggal 

bersama dengan menantu? 

Njeh, perasaane mboten kenapa-

kenapa kula, perasaane podo karo 

anak kulo wes tak anggep anak 

kulo dewe. Biasa wae wong mantu 

kulo kui orangnya ya apik gak 

pernah sing neko-neko dadine wes 

tak anggep kayak anak dewe saiki. 

Bagaimana hubungannya mbah dengan 

menantu? 

Sama, baik-baik saja hubungannya 

gak ada apa-apa baik-baik aja.  

Pernah berantem gak mbah dengan 

menantu? 

Gak gak pernah. Orang sudah 

dianggep anak sendiri itu jarang 

buat berantem. Mungkin mung 
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ngandani nek misale ana sing gak 

sesuai apa piye-piye. 

Menurut mbah punya mantu mas 

wawan itu gimana mbah? 

Itu mantu saya itu sayang sama 

saya, contohe nek saya sakit dia 

ngerumati saya merawat saya di 

tanya-tanya pingin makan apa 

dienteni, nek butuh apa-apa disuruh 

ngomong saya sama dia. 

Perbedaannya tinggal dengan menantu 

apa mbah? 

Bedanya tu ya sama-sama ndak 

pernah gini-gini. Wah mentang-

mentang mantu terus saya bedakan 

itu juga gak pernah saya sudah tak 

akui anak semua. Rumah ya rasane 

rame karena sekarang kan saya juga 

sendiri suami saya juga sudah tidak 

ada. Adanya menantu dan cucu-

cucu disini bikin rumahe tu rame. 

Bagaimana pandangan mbah ketika 

melihat menantu sudah 22 tahun 

pernikahan kok belum punya rumah 

sendiri? 

Laa itu lo ya, perasaan saya 

memang belum cukup, uangnya 

kok ndak ada ya sudah disini aja. 

Anaknya juga masih ada yang 

sekolah. Pinginya sih ya saya 

sebagai mertua punya rumah-rumah 

sendiri biar bisa hidup mandiri juga 

sama keluarganya tapi ya apa boleh 

buat orang uangnya juga belum 

ada. Kebutuhane juga masih pas-



 

 

 

203 

pasan. Ya gimana juga ya saya 

nyuruh-nyuruh ya gak bisa tak 

suruh pindah ya eman-eman ya, ya 

nanti nek terus gentayangan mocar-

macir keluargane ya saya sayang 

biar disini saja dulu, nak menantu 

sudah punya apa-apa ya biar pindah 

rumah tangga sendiri. 

Tidak pernah mengelukan mbah kok 

sudah 22 tahun pernikahan masih 

disini? 

Ndak, mantune saya ndak ngeluh 

ya saya juga ndak ngeluh. 

Sungguh-sungguh saya ndak pernah 

ya wes nerima kalo memang belum 

mampu dan cukup buat pindah 

rumah sendiri. Saya juga gak penah 

nyuruh buat pindah orang belum 

mampu nanti kalau di mampu-

mampuke malahan utange banyak, 

anaknya gak sekolah ha itu saya 

malah bingung kalo nyawang ya 

montang-manting kasian. 

Menantu pernah bercerita buat beli 

rumah sendiri? 

Belum, belum sampai disitu ya 

mestinya orang itu ya ada tetapi 

ndak sampai keluar ke saya. Ya 

memang sok ngeluh terkadang 

sama saya “kok gini ya buk kok 

saya masih nempel di tempate 

ibuke”. Ya saya cuman bilang sabar 
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kalo memang sudah ada rejeki 

nantikan bisa beli.  

Suka duka tinggal bersama menantu 

mbah? 

Ya biasa wae tuh, cuman ya saya 

itu mikir kalo ditinggalke sama 

menantu trus kalo saya sakit itu 

gimana gak ada yang ngurusin 

saya. Nek campur menantu, anak, 

cucu saya senang. Kalo kekurangan 

bilang, ya soale sing makani ya 

anak-anak ya kalo missal ditinggal 

gitu ya bingung rasane sepi rumahe.  

Ketika menantu berantem dengan istri 

mbah suka ikut campur atau tidak? 

Ndak, saya ya tak biarke to nanti 

nek saya ikut saya dikira mbela 

saya ndak enak itu urusan rumah 

tangganya dia sudah tidak berhak 

saya buat ikut campur dia sudah 

berkeluarga sendiri punya keluarga 

sendiri. Ndak enak to nok mungkin 

nek pas lagi santai terus tak bilang-

bilangi ya jangan sampai berantem 

apalagi sampai bubaran, palingan 

ya saya kasi wejangan-wejangan. 

Tak cerewetin juga “ojo do tukaran 

memang belum cukup bayarane 

segitu jangan sok berantem gitu” 

Dalam mengasuh cucu biasanya mbah 

ikut campur atau tidak? 

Ndak, cucu saya semuanya disini. 

Minta bantuan gitu juga ndak 
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pernah cuman dulu yang anaknya 

menantu saya itu pernah saya asuh 

soalnya ibunya kan bekerja tapi 

habis itu gak lagi soalnya ibunya 

berhenti kerja terus yang ngurus 

sampai sekarang ya ibunya. 

Malahan ya ngasi saya to ya wong 

makan saya dari anak-anak. Kalau 

ada apa-apa juga bilang sama saya 

ni anak-anak gini, ya wes kalo 

punya rejeki kelebihan juga mesti 

ngasi saya.   

Dulu waktu pertama menikah memang 

disuruh untuk tinggal disini? 

Heem la di mertuanya yang satunya 

gak cocok, malahan mertuanya 

ibunya sendiri itu ndak cocok, 

cocoknya malahan disini. Disana 

sebulan tok terus mbalik lagi kesini. 

Tapi kalo sama menantu dan 

saudara-saudara itu akur ndak 

pernah berantem keluarga saya itu 

akur soale saya sama bapake itu 

ndak pernah marah-marah sampai 

meninggal. 
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A. Hasil Wawancara Subjek III: JM 

Pertanyaan Jawaban Koding 

Selamat malam oh 

namanya siapa? 

Jeffri Mustopo 1 

Umurnya? 27 tahun 1 

Pekerjaannya? Saya kerja swasta perusahaan. 1 

Sekarang usia 

pernikahannya berapa 

ya? 

Tiga tahunan lah kurang lebih. 1 

Sudah dikaruniai berapa 

anak sekarang oh? 

Baru satu, lelaki.   

Selama usia pernikahan 

tiga tahun ini kenapa 

memilih tinggal bersama 

dengan mertua? 

Ya satu pertama memang saya 

bekerjanya di Semarang ya 

orang tua saya di Solo yang 

satu. Yang kedua e memang 

karena istri saya anak tunggal 

memang dari pihak mertua 

saya sendiri lebih enak tinggal 

di rumah sini aja lah daripada 

harus keluar wong juga cuma, 

cuma satu anak tidak ada anak 

yang lain apalagi mertua saya 

juga umurnya sudah lumayan 

lanjut ya, jadinya ya memang 

diminta untuk udahlah gabung 

aja daripada harus cari rumah 

sendiri.  

2.c 
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Yang minta gabung itu 

mertua sendiri ? 

Ya, lebih ke mertua dulunya 

pertamanya seperti itu 

awalnya. Apalagi juga istriku 

juga pinginnya disini aja.  

2.c 

Pernah sebelum 

menikah memikirkan 

untuk yang penting 

punya rumah sendiri? 

Ya pasti, pasti pemikiran itu 

ada cuman kan setelah ee 

berjalannya waktu ditimbang 

timbang yo mungkin 

kedepannya mungkin bisa aja 

terjadi tetapi untuk sekarang 

belum. Mungkin beli rumah 

pun ya ndak masalah tapi ya itu 

ndak ditinggali dulu. 

2.c 

Selama tinggal di rumah 

mertua perbedaan apa 

yang dirasakan? 

Ya kalau masalah tinggal 

mungkin sedikit hampir bisa 

dibilang ada perubahan karena 

ya hampir beberapa tahun saya 

juga di kos dan tidak ikut 

dengan orang tua. Ya jadi 

perbedaannya hanya satu kalo 

di kos kan kita hanya sendiri 

ya, kalo di sini pasti lebih rame 

ya sosialisasinya lebih ada 

kalau dulu pulang kerja ya di 

kos sekarang sudah ada anak, 

istri, mertua ya lebih rame 

lebih merasakan adanya 

4.a 
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keluarga kalo di kos kan lebih 

sendirian aja paling cuman satu 

minggu dua minggu aja baru 

pulang ke Solo. Jadi, untuk 

perbedaan masalah orang tua 

dan mertua tidak begitu terasa. 

Pernah mengalami 

konflik gak dengan 

mertua? 

Hampir tidak pernah sih bisa 

dibilang. Ya karena yang 

sering mengalami konflik ya 

istri saya malahan, kalo saya 

sendiri malahan gak pernah. 

5.a 

Kalau ooh sendiri 

dengan istri bertengkar 

apakah mertua ikut 

campur?  

Belum pernah sekalipun 

mereka ikut campur, jadi ya 

urusan keluarga kita walaupun 

kita satu rumah urusannya 

untuk masalah urusan seperti 

itu sendiri-sendiri jadi ya 

mereka tidak pernah ikut 

campur, paling ya diluar itu 

diluar pertengkaran ya paling 

cuma ngasi omongan-omongan 

aja gak pernah ikut campur. 

Paling hanya ngasih saran ke 

istri tapi ke saya pun jarang, 

jadi untuk permasalahan itu 

karena nanti kalau terlalu ikut 

sampai dalem 

5.c 
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permasalahannya sampai 

panjang makanya itu gak 

pernah sampai itu.  

Tanggapan mertua 

ketika bertengkar 

dengan istri? 

Belum pernah komentar sih ya, 

belum pernah komentar paling 

komentarnya nanti sama istri 

saya hari berikutnya tapi hanya 

ya tadi hanya wejangan tadi 

lah. Bisa dibilang bukan 

komentar yang ikut andil, 

paling hanya bilang “wong 

kalian ki urip kok isine tengkar 

wae” paling cuma gitu tok nah 

itu kalau kadang kita berdua 

disampaikan seperti itu 

sembari lewat aja “ojo do 

tengkar terus to”  

5.c 

Itu memang kesepakatan 

dengan istri? 

Iya itu memang kesepakatan 

dengan istri kalau ada 

permasalahan dengan mertua 

ya berarti istri saya yang harus 

menghadapi begitu juga 

sebaliknya jadi, gak pernah ada 

pertengkaran secara langsung 

saya dengan mertua begitu juga 

istriku dengan orang tuaku.  

5.c 

Dalam mengasuh anak Ya ada beberapa nilai-nilai 5.d 
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apakah ada campur 

tangan dari mertua? 

yang mertua berikan dalam 

mengasuh anak tetapi tidak 

semuanya dalam artian 

memang tetep ya kita sebagai 

orang tua mengambil bagian 

penuh lebih banyaklah 

porsinya, mertua lebih 

memberikan masukan jadi 

mereka ngikuti yang kita 

ajarkan seperti itu paling 

mereka Cuma ngasih saran 

haruse seperti ini haruse seperti 

ini ya saran yang bagus tetep 

kita ambil. 

Tetapi tidak pernah 

konflik juga masalah 

mengasuh anak? 

Ya konfliknya paling ya sama 

istri saya sama mertua 

beberapa kali pasti adalah 

konflik seperti itu, tapi kalau 

saya sendiri gak pernah seperti 

itu. 

5.d 

Kalau share dengan 

mertua begitu? 

Ehmm paling kalau share itu 

cuman masalah pekerjaan ya, 

pekerjaan dalam artian bukan 

masalah sallarynya tapi 

masalah sosialnya di 

perusahaan seperti apa paling 

kenapa kok pulang malem, apa 
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mungkin perlu pindah kerja 

apa gimana paling hanya 

sampai disitu sih ya 

kebanyakan ya kalau share ya 

masalah itu. Kalo masalah ya 

paling masalah kehidupan itu 

aja hidup harus seperti ini 

seperti ini palingan itu. 

Istri juga tidak pernah 

ngomong untuk 

meminta pindah keluar 

dari rumah mertua? 

Kalau itu adalah sekali dua kali 

ada omongan seperti itu. 

Itupun terjadi kalau paling 

terjadi pertengkaran antara istri 

dengan mertua saya ya itu 

adalah sekali dua kali. Tetapi, 

terkang terus setelah sehari dua 

hari kita pikir lagi kita pikir 

lagi kok kasian kalau ditinggal 

gitu lo sudah tua. Kita tinggal 

juga gimana kadang sempet 

berpikir seperti itu tetapi 

setelah satu dua hari ndak jadi 

lagi kita urungkan niat lagi wes 

ndak usahlah kita sebagai anak 

ngalahi lah. Ya ketika otot-

ototan dengan orang tua juga 

ndak bagus ndak baik, jadinya 

juga pertengkaran lagi terus 

3.c 
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akhire sehari dua hari ngalah 

lagi ndak jadi-jadi. Jadi 

pemikiran untuk nekat ngekos 

atau ngontrak itu tidak jadi 

terlaksana dan gak terlalu 

sering kalau terjadi 

pertengkaran yang sampai 

berat mungkin ya paling 

permasalahan nganulah bersih-

bersih rumah dan lain-lain 

hanya permasalahan itu tok 

yang terjadi yang lainnya gak 

pernah ada. 

Ketika istri bertengkar 

dengan mertua 

bagaimana sikap ooh? 

Ya saya lebih memilih diam 

karena kembali lagi bahwa 

kalau saya ikut campur 

permasalahannya akan menjadi 

tambah, tambahnya berarti 

entah saya memihak mertua 

atau entah saya memihak istri 

ya dua-duanya punya pengaruh 

yang sangat besar. Kalau saya 

mihak mertua otomatis nanti 

saya akan terjadi pertengkaran 

dengan istri, kalau saya mihak 

istri ya nanti akan terjadi 

konflik saya dengan mertua 
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nah akhirnya lebih baik diam 

saya akan ngomong dibelakang 

dengan istri saya apa yang 

harus dilakukan jadi tidak perlu 

saya harus ikut campur seperti 

itu. Jadi akhirnya malahan 

diskusi berdua jadi gak pernah 

saya ikut campur langsung 

kedalam konflik. 

Pernah berpikiran gak 

oh saya sebagai suami 

tetapi belum bisa 

membawa istriku keluar 

dari mertua dan 

akhirnya mempengaruhi 

harga diri ? 

E.. belum sih ya belum terfikir 

sampai se gitu karena ya kalau 

terkecuali kalau saya nganggur 

saya gak punya penghasilan 

saya ikut mertua 100% makan 

mungkin kalau anak saya yang 

membiayai mertua mungkin 

saya akan malu, jadi karena 

menurut saya biaya sendiri, 

istri saya juga yang membiayai 

saya, anak saya juga yang 

membiayai saya kebutuhannya 

semua ya saya rasa tidak ada 

yang perlu dipermasalahkan 

kecuali kalo itungane orang 

ngomong dompleng nah itu 

beda gitu menurut saya. 

3.a 

Teman sebaya teman- Belum pernah sih ya, kalau 3.b 
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teman kantor atau 

keluarga pernah gak 

yang mempertanyakan 

kok masih tinggal 

dengan mertua dan 

akhirnya mempengaruhi 

harga diri ooh? 

tanya ada yang tanya dalam 

artian kamu tinggal dimana ow 

saya sama mertua saya ada 

yang tanya begitu tapi kalau 

yang ngedownkan sih gak ada 

sih. Keluarga juga gak pernah 

ada yang mempermasalahkan 

sih.  

Kenapa gak istri yang 

memilih untuk tinggal 

dengan mertua? 

Ya itu karena satu kondisi saya 

kerjanya di Semarang mungkin 

kalau saya kerjanya di Solo ya 

tinggal, sebenernya yang di 

Solo orang tua saya juga 

pinginnya seperti itu dalam 

artian kalau ya kalau posisi 

saya kerja di Solo mereka pasti 

juga pasti inginnya tinggal di 

rumah, di rumah sana juga gak 

usah cari rumah tak tingkatin 

dua kamu tinggal disini sama 

seperti itu kondisinya ndak 

boleh walaupun saya bukan 

anak tunggal tapi ndak boleh 

juga mending satu rumahlah 

daripada ngapain kan saya juga 

ada rencana coba nanti kalau 

jadikan mau bisnis sama orang 
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tua saya di Solo kalau 

seumpama itu jadi ya saya 

akan pindah ke Solo itu juga 

saya juga gak boleh tinggal 

sendiri suruh tinggal bareng 

sama juga. 

Suka duka ketika tinggal 

bersama mertua? 

Eee mertua ya, sukanya ya satu 

lebih rame pergi-pergi juga 

bisa bareng-bareng, bisa satu 

rumah ya. Kalau kita beda 

rumah juga harus anter sana 

anter sini jemput sana sama aja 

juga repot ya lebih gampang. 

Dukanya ya kalo saya sendiri 

sebenernya gak begitu masalah 

cuman dukanya juga kadang 

apa ya sedikit risih juga kalau 

lihat istri tengkar jadi itu sih 

kebanyakannya yang kurang 

enak ya sebenernya itu. 

Sukanya banyak kadang anak 

di bantu ngemongkelah istilahe 

ya to, kalau pas capek juga ada 

yang gantiin apalagi pas saya 

pulang kerja capek ada yang 

gantiin jadi ya ada sedikit 

banyak sukanya.  

4.c 
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Bagaimana dalam 

pembagian tugas di 

rumah? Apakah mertua 

pernah komplain atau 

tidak? 

Kalau saya dibilang hampir 

tidak dapet tugas karena saya 

berangkate pagi pulange sudah 

malem, minggu kadang masih 

berangkat kerja jadi bisa 

dibilang saya di rumah gak 

dapet tugas. Kalau itu sih tidak 

pernah ada komplain sih tidak 

pernah ada komplain eee 

karena malah mereka bilang 

kadang kalau saya dikasih 

kerjaan sama istri saya dalam 

artian ini tolong inike gitu, 

mertu saya malah yang mbela 

la wong pulang kerja capek 

kok malah mbok suruh-suruh 

seperti ini malah ada 

pembelaan seperti itu yang 

sering. Ya mereka mau 

ngertilah saya berangkat jam 

segitu pagi-pagi dah berangkat 

sampai malem.  

 

Kalau pembayaran dan 

lain sebagainya itu 

bagaimana? 

Itu kita kan itungan yang 

ngurus istri saya jadi untuk 

masalah apa namanya listrik 

dan air kita memang membantu 

beberapa persen jadi seperti 
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itu. Kita setiap bulan ngasih 

itungane istilahe uang kayak 

uang jajanlah masalah mau 

dikasi uang listrik mau 

dikasike air terserah. Mau 

dikasi untuk apa itu bebas 

untuk gas itu kalau gas 

malahan kita yang beli, kalau 

listrik sama air yang penting 

kita ngasih gitu aja. 

Lebih dekat dengan ibu 

mertua atau ayah 

mertua? 

Ibu mertua, karena sama 

mertua juga yang eee… papi 

ya mertua papi itu jarang bisa 

dibilang juga hampir jarang 

ketemu karena sama-sama 

kerjanya, jadi mertua saya 

pulangnya malem saya juga 

pulangnya malem paling kita 

sharing pas kita pergi kita yuk 

jalan-jalan baru kita ngobrol.  

4.d 

Bagaimana penyelesaian 

konflik ketika 

berkonflik dengan istri? 

Ya penyelesaiannya kita 

selesaikan ndak sampai kita 

belum pernah yang namanya 

kita bertengkar hebat sampai 

bener-bener teriak-teriak atau 

apa itu banting-banting kita 

juga gak pernah e…biasanya 
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kita diem dulu kalau ada apa-

apa diem dulu selang satu jam 

baru kita selesaikan. Lebih 

baiklah kita ngomong lebih 

enak paling kita marah-marah 

gak sampe gak sampe beberapa 

jam gak sampe satu jam kita 

marah-marah abis itu kita diem 

agak tenang baru kita 

ngomong. Karena kita kan juga 

tinggal tadi kita tinggal dengan 

mertua atau tinggal 

serumahnya juga bertempet 

dempet dengan tetangga yang 

lain kan gak mungkin kita ya to 

itu malahan bikin malu kalau 

kayak gitu tadi. 

Menurut ooh nih apa 

harga diri suami itu 

khususnya masih tinggal 

bersama dengan mertua? 

Kalau menurut saya satu harga 

dirinya selama saya masih bisa 

membiayai istri saya dan anak-

anak saya dan selama mertua 

saya masih menghargai saya, 

saya rasa saya masih punya 

harga diri. Menghargai dalam 

artian eee saya dianggep di 

rumah ini saya tidak 

dilecehkan di rumah ini eee 
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mereka masih membuka 

pintulah istilahnya membuka 

pintu tidak apa ya namanya ya 

tidak punya fikiran menjelekan 

terus e..punya fikiran untuk 

berbicara negatiflah dengan 

orang lain saya rasa saya masih 

punya harga diri. 

Faktor yang 

memengaruhi harga diri 

ooh ketika belum keluar 

dari rumah mertua? 

Faktornya yang paling 

gampang dilihat sama orang itu 

adalah faktor ekonomi 

sebenernya paling gampang 

dilihat jadi kalau dalam artian 

saya tidak bisa membiayai lagi 

dan bener-bener dompleng 

100% ya tidak bisa membiayai 

anak saya istri saya mungkin 

tidak bisa memberikan 

sedikitlah untuk mertua saya 

itu pengaruh yang cukup besar 

saya rasa. 
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B. Hasil Wawancara Dengan Mertua Subjek III: G 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat malam tante, boleh tahu 

namanya siapa? 

Tante namane Oei, Sioe Giok. 

Umurnya? Umure sekarang 59 tahun. 

Punya anak berapa? Satu tunggal perempuan. 

Sudah menikah? Sudah punya cucu? 

Cucunya laki atau perempuan? 

Sudah, sudah, laki. 

Pada awal menikah pastikan terdapat 

omongan untuk menantu dan istri 

harus tinggal dimana, nah ternyata 

menantu atau suami malah sekarang 

tinggal bersama mertua pandangan 

tante gimana? 

Gini, semestine sih kayak tante tuh 

semestine wes kamu tuh tak suru 

kumpul sek dulu, tapi kan suamine 

punya rencana lain. Mantuku kan 

rencanae kontrak saja sambil untuk 

bekerja berusaha buat usaha gitu, 

ternyata kan tidak memungkinkan 

gimana ya sana buat kerja tapi tetep 

sini buat nganu tetep ikut tantene. 

Memang semestine dulune memang 

tak penging kontrak sek gitu, tujuane 

tantene kowe ngko kontrak nak wes 

selesai kuliahmu gitu lo. Namane 

orang tua kan kepingin ngeliak anak, 

mantu, putu bahagia gitu lo ngerti 

ndak, jadi ojo susah sek masalahe 

kan tantene ngerti nek anake tantene 

kan belum kerja sing kerja gek 

suamine gitu lo. 
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Berarti memang dari awal disuruh 

tinggal bersama dulu? 

Hee apalagi kan anak tunggal gitu 

lo. Itu tak terapke ben mateng sek 

tenanan gek kowe kontrak’o tapi kan 

tetep ngeyel. Akhire kan tetep 

kontrak buat kerja, tapi ya sampe 

nyatane buat kerja tetep tidurnya da 

sini. 

Sebenernya ada rumah kontrakan ya? 

Tidak ditempati ya? 

Ada, dua tahun pehan berarti buang 

sia-sia. Ndak, ditempati mung kerjo 

tok nek ada kerjaan jadi buang-

buang uang.  

Perbedaan ketika sekarang tinggal 

bersama dengan menantu tante? 

Ya gini sak jujure, nak tante jadi 

orang tu ya masalahe sudah biasa 

keluarga kecil yo. Anak satu bertiga 

ya jane memang roso seneng ada 

tambah apa tambah satu jiwa lagi ya 

seneng. Apa meneh tambah putu, ya 

karna ndelalahe menantuku tu 

orange itu ndak terlalu macem-

macem ndak pernah kurang ajar 

selalu menghargai orang tua ndak 

kokehan ngomong maksude perlu 

ngomong-ngomong ndak ndak gitu 

lo. Dadine semestine ndak ada 

masalah nak kayak tante mbek om’e 

itu mbek mantu ndak ada masalah 

sak jujure ngomong gitu wae. 
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Dengan adane mantuku ndak 

macem-macem maksudte berjalan 

setiap harinya dengan benar bangun 

pagi kerja pulang malem ndak 

keluyuran pergi ya mbek anak mbek 

istri satu keluarga, jadine tantene 

pun ya ndak ada masalah lah yo gitu. 

Selama ini ndak ada konflik sama 

menantu? 

Ndak ada sama sekali, satu kali pun 

tantene marahi ndak pernah boleh 

tanya ndak pernah aku marahi. 

Selama kumpul dari tahun piro tu to 

sampai sekarang ndak pernah. 

Tukaran ya ndak pernah nganu ya 

ndak pernah ya namane manusia 

hidup kan ya ndak bisa seratus 

persen murni kadang ada, kadang 

ada min ada plus seumpama ada sing 

ndak tante kehendaki paling tante 

cuma negor anake tantene, nak isa 

gini-gini gitu jadi ndak langsung 

negor dia.  

Berarti lewat istrinya ya? Hee, tapi ya jarang sing dilakuke 

ndak bener tu jarang gitu lo. 

Jika istri berkonflik dengan menantu 

apakah tante ikut campur? 

Ow ya namanya kadang, namane 

orang rumah tangga ndak ketang 

sitik tu ada kebentikan nak pas 

tantene tau jalane anake tantene sing 
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ndak bener ya tak marahi anake 

tantene gitu. Sing tak marahi anake 

tantene tak didik sing ya sing apik 

nek sama suami tu harus gini caramu 

ndak bener nek memang ndak bener 

lo. Gitu caramu ndak bener nek 

kayak gitu seorang istri tu harus 

gini-gini bila perlu pun nek memang 

anake tantene salah ada mbek 

tukaran misale grejekan mbek 

mantune anake tantene sing tak 

seneni dihadapan dia juga. Maksude 

biar tahu bahwa tante tu tidak pernah 

mendidik anake tante sing ngawur 

gitu maksud ya. 

Dalam mengasuh anak apakah tante 

ikut campur? 

Ya kadang nek mengatur mendidik 

anak ndak bener tante pasti negor. 

Cara mendidik anak rak kayak 

ngono carane. Tapikan seratus 

persenkan tante kan tidak bisa ikut 

campur seluruhke karena dia sudah 

rumah tangga bahkan dia sebagai 

seorang ibu seorang mamah kan dia 

kan punya anu sendiri cara dia 

sendiri nak memang carane dia 

bener-bener salah misalnya tidur yah 

gini haruse tidur yah gini lo yang 



 

 

 

224 

bener gitu. Ya tak ceritake jaman 

dulu tu kamu gitu mami e tak 

ceritake bangun tidur kamu tak 

mandeni lantas begini tak ceritake 

gitu jalure gitu maksud to. Kita kan 

sebagai nenek ceritane kan gitu 

ngasi pengarahan yang baik ben nek 

dituru ya terserah gak kan ya yato. 

Yang pentingkan kita sebagai nenek 

sudah menerapken gitu lo tapi 

menurut nenek, menurut tantene 

bener tapi untuk dia ya ndak bener 

kan ndak isa apa-apa dia kan lebih 

berhak. Kan tantene juga gak boleh 

monopoli hak asasine mereka ndidik 

anak-anake dia berdua yo ta. 

Dulu itu kan kesepakatan bersama 

untuk tinggal disini bersama mertua, 

tetapi pernah niatan untuk nekat kos 

atau kontrak ndak tante? 

Ya kadang nek tantene marah mbek 

anake tantene mbek anake lo mbek 

mantu ndak, kadang kan dia salah 

paham apa piye menurut tantene 

maksudte tantene kan ndidik tujuane 

tu ndidik. Wong sudah rumah tangga 

tu harus gini-gini anu ya kadang dia 

tu anake tantene to tersinggung, 

yawes to aku nak kontrak dewe ya 

cuma kata-kata gitu tapi ya mboh 

meh dilaksanake apa ndak tantene 
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ya ndak tau. 

Dari cerita tante kan sering konflik 

sama anak ya, nah bagaimana sikap 

menantu? 

Ndak pernah sama sekali, satu kali 

pun ndak pernah ikut-ikut. Selama 

ini memang belum pernah, belum 

pernah tantene bentik sama menantu 

tu belum pernah. 

Dalam pembagian tugas di rumah 

seperti membayar telepon, listrik dan 

lain sebagainya bagaimana? 

Ow gini, kalo mbayar hanya 

membantu maksud ya. Hanya 

membantu kayak misale anake 

tantene itu hanya membantu gitu 

mbayar listrik hanya ngasii berapa. 

Kalo masalah makan sehari-hari kita 

waktu anake tantene dapet gaji 

suamine kan dapet gaji dikasike 

anake tantene dadi dia kadang 

belanja. Nanti tantene sing masak 

gitu, kadang ya tantene uange 

tantene gitu. 

Menurut tante, menantu tante sekarang 

belum bisa membawa istrinya keluar 

itu bagaimana? 

Nak menurut tante ni gini tante 

merasa senang anak menantuku bisa 

berdiri sendiri kalo memang bener-

bener kuat maksud ya. Kalo bener-

bener belum kuat tenan tante tu 

merasa e… jadi tu piye ya merasa  

e…ya….. intine biar kuatlah. Kamu 

sebelum melangkah keluar dipikir 

dahulu, diterapken dahulu kalo 
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sudah penerapanmu sudah kokoh 

bener kamu harus berdiri sendiri 

gitu. Apalagi wong anake tantene 

kuliahe belum selesai gitu memang 

sering tak anjurke ndang cepet 

kuliahmu bar selesai lantas kamu 

kerja bantu suami itu gek tantene 

lego. Namane orang tua dimanapun 

tu seringe nek mbek anak tu kan ya 

kepingin lah anake bahagia. 

Berarti menerima ya tante kalo 

memang saat ini belum bisa keluar? 

Yawes menerima dengan apa 

adanya, kenyataan segala tak 

syukuri gitu aja. Pokoke prinsip 

tante Tuhan akan memberikan jalan 

yang terbaik untuk kelurgane tantene 

dah di syukuri wae gitu. Mang 

namane manusia itukan ada jalane 

sendiri-sendiri ya to 

Pandangan menantu menurut tante? Pandanganku ya itu pokoke 

menantuku tu tak akui dia tu kerja, 

kerja maksude ya sregep gitu intine, 

tanggung jawab untuk pekerjaan 

gitu. Ya semestine gak ada masalah 

ya mbek mantune tantene ya. 

Menurut tante masalahe ya pokoke 

ya mungkin karena tantene ya jarang 

mengatur apa-apa ya macem-macem 
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ya jadi yo menurut pandangane 

tantene nak menantune tantene itu 

yo wes bagi tantene apik lah 

maksudte ndak neko-neko gitu lo, 

keluar byang byung mbek orang-

orang sing ndak bener ndak gitu. Dia 

ya intine lumayan terdidik karena 

orang tuanepun ya gitu. 

Tante deket dengan menantu? Sering 

cerita-cerita gitu? 

Ya kadang kala nak pas ada waktu 

senggang cerita, tapikan memang 

menantune tantene waktu-waktu ini 

lagi kan kerjane nak pulang malem 

banget. Pagi-pagi bangun pagi-pagi 

jam enam sudah stand by meh 

berangkat, nanti pulange malem 

waktu untuk sharing  tu kadang 

ndak isa, kongko-kongko pun ya dia 

dah capek sih yo. Bahkan nek misale 

tantene ngomong apa-apapun dia 

selalu tidak pernah menjawab ya 

gini to mi nganu ndak ya mi ya mi 

wes pokoke di ya ni. Dia pun juga 

ketoke menjaga perasaane mertua 

juga jangan sampe terjadi konflik.  

Suka duka tinggal bersama menantu 

apa tante? 

Suka duka bersama menantu, nek 

ngelihati anak mbek menantu agak 

eker gitu rasane tu sedih maksud ya, 
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rasane tu sedih gitu. Nek pas denger 

eker gitu ya sedih. Ya senenge nak 

lihat anak mantu kok nak pergi 

seneng-seneng mereka bersama 

bahkan misalnya nganu nek menantu 

tante tu mbek waktu ini ya sama 

anake tantene mbek istrine tu kayake 

ada perhatian, tanggung jawab gitu 

tanggung jawab ya memang gak isa 

seutuhe tapi ada rasa tanggung 

jawab kalo dia sebagai suami e… 

letak tanggung jawabe suami 

bagaimana-bagaimana bagus, ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

229 

A. Hasil Wawancara Subjek 4: S 

Pertanyaan Jawaban Koding 

Selamat malam pak, 

namanya siapa ya pak? 

Bapak Sohib. 1 

Umurnya? Kelahiran tujuh sembilan 

berarti 37. 

1 

Berapa usia 

pernikahannya sekarang 

ya? 

E… berarti sudah 12 tahun. 1 

Sudah dikaruniai berapa 

anak? 

Dua, laki-laki semua.  

Awal pernikahan 

memang sudah berencana 

tinggal bersama mertua 

atau bagaimana pak? 

Yo rencana memang tinggal 

disini, kan asline orang tuanya 

istri cuma keluarga yang satu 

sudah meninggal. Nah istri 

saya cuma dua dia dan adiknya 

ya saya ngikut istri aja, rumah 

saya jauh di Kebumen og 

aslinya kan Kebumen.  

2.c 

Sebagai suami begitu kan 

ya pak harusnya memiliki 

kewajiban untuk 

menghidupi istri dan 

keluarga untuk hidup 

mandiri kok malahan ini 

ikut dengan mertua? 

Nah istri ndak mau ik yo saya 

maunya hidup mandiri, cuma 

istri saya ndak mau. Kasihan 

sama orang tuanya sama siapa 

sama adiknya ndak mau. 

Pernah istri saya ajak untuk 

hidup di desa saja ya dan saya 

merantau disini, tetapi istri 

2.c 
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ndak mau minta di Semarang 

saja karena masih punya ibu. 

Maksud saya kan untuk berniat 

mandiri ya istri saya kan 

kasihan saya. 

Gak niat buat kos atau 

kontrak pak? 

La ya orang tua istri sama saja 

orang tua saya, misalnya kalau 

dibalik dengan istri saya dan 

saya ibu saya ikut saya nah 

istri saya ndak mau padahal 

saya wajib sama keluarga. 

2.b 

Tetapi secara pribadi 

bapak tidak masalah 

tinggal bersama dengan 

mertua ya? 

Gak masalah sih mbak kalo 

saya. Kasihan juga mertua juga 

tinggal satu dan sudah berumur 

hitungannya kalo sendirian 

juga kasihan. 

3.a 

Perbedaan apa yang 

dirasakan ketika tinggal 

bersama dengan mertua? 

Biasa aja ik. Cuma yo gimana 

ya kan iso mungkin ya  apik 

dengan anak saya ya ngemong-

ngemong, isa ngawasi. Kalo 

ndak ada wah repot.  

4.a 

Pernah berkonflik dengan 

mertua pak? 

Ya ndak pernah ik sejauh ini. 

Paling ya cuma ngomongnya 

ibu ya agak ngegas sitik karena 

ada yang gak cocok. Itu saya 

memaklumi karena ya 

namanya orang tua.  

5.a 
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Nah kalo biasanya ngegas 

gitu bapak bagaimana? 

Paling ya sama istri, kenapa bu 

kok sampai begitu ya paling 

ngak cocok ada omongan ya 

gimana cucunya gimana itu 

kadang gini-gini gitu. 

 

Apakah pernah mertua 

bertanggapan kepada 

bapak karena masih 

tinggal bersama dengan 

mertua? 

Ndak pernah ik. Cuman waktu 

itu ibu ditanya sama istri saya 

untuk ikut dengan saya atau 

ikut dengan adik istri saya 

tanggapan ibu tetep ikut 

dengan saya dan istri saya. 

 

Apakah mertua ikut 

campur dalam mengasuh 

anak? 

Ya ikut membantu, ya kadang 

kala orang tua kan bicara 

keceplosan. Saya bilang “bu, 

bicaranya jangan gitu ada 

cucunya” ibu juga diem aja. 

Orang sudah tua kan biasanya 

bicaranya kan maleh-maleh.  

5.d 

Hubungannya baik ya 

dengan mertua? 

Ya sampai saat ini 

hubungannya baik. 

4.e 

Suka duka tinggal 

bersama dengan mertua? 

Sedihnya ya pas kalo orang tua 

sakit, itu sedihnya. Kalo pas 

ndak sakit kayak gini ya 

senang  

4.c 

Kalo sedang berkonflik 

dengan istri apakah 

mertua ikut campur? 

Ya mertua ndak pernah ikut 

campur og. Diem aja. Ya 

paling memberikan saran saja 

5.c 
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ibu bilang kalo capek, selama 

ini kalo ngelihat saya capek 

kan gak bisa tidur nah itu 

kadang-kadang orang capek 

tiduran kalo saya gak bisa. 

Kalo capek tiduran saja  

bilangnya begitu tapi saya 

ndak bisa, sedikit-sedikit 

mengerjakan sesuatu.  

Mertua dengan cucu-

cucunya baik ya? 

Iya baik. La gimana semua 

cucunya tinggal disini. Gini ya 

adik istri saya yang satu itu 

dulunya sudah tinggal sendiri 

lalu ditinggal suaminya tidak 

tanggung jawab. Kan 

rumahnya dia dijual dianya 

ngontrak ternyata suaminya 

selingkuh sama orang jadian 

punya anak terus adik istri saya 

ditinggal.  Semuanya jadi 

tinggal disini sama anaknya 

juga jadi nambah-nambah. 

Senang sih rame. 

4.a 

Jadi rame ya, tapi 

prinsipnya pingin hidup 

mandiri gak pak? 

Ya. Sekarang malah tambah-

tambah, tak wolak walik wolak 

walik wes idep-idep nolong 

gitu aja. Kalo gini terus ya satu 

5.e 
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jalan hidup sendiri mbak  

kebebanan terus og. Kadang yo 

itu banyak ke saya rasanya 

makani terus kan capek. Saya 

aja butuh banyak malah 

tambah beban lagi akhirnya 

pikiran saya kalo mau tidur itu 

pikirannya mak pet inginnya 

ngontrak ngekos mandiri 

sendiri lama-lama capek og 

delapan bulan sudah disini.  

Berarti selama disini 

yang memenuhi 

kebutuhan bapak ya? 

Sekarang seminggu cuma 

ngasih lima puluh keluarganya 

dia empat, sekarang kalo 

makan sehari berempat apa 

cukup. Kadang orang makan 

minim sepuluh ribu minim 

paling nasi apa, padahal orang 

empat. Baru dua bulan terakhir 

ini saya pinginya gitu. Pernah 

saya bilang sama istri saya tapi 

istri saya bilang ya sudah wong 

nolong adik, tapi kan ya 

nolong gitu terus kan capek to. 

Nolong kan paling lama 

sebulan dua bulan selamanya 

og sudah delapan bulan, ngelu. 

3.b 
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Dulu sebelum masuk disini 

kan kontrak adiknya di rumah 

sendiri tapi akhirnya pindah 

kontrak lain diam-diam gak 

bilang sama ibu saya juga ndak 

bilang tiba-tiba pindah. Sering 

dulu berantem dengan istri 

saya e… sekarang malahan 

masuk sini lagi harusnya kan 

ya malu ya kok malah mbalik 

kesini. Wong dulunya gimana 

sama kakak sama orang tua 

berantem terus. Kadang-

kadang sampai bekerja itu 

males ya bener itu keponakan 

istilahnya itu jenuh wes disini. 

Kalo berantem gitu bapak 

bagaimana? 

Kalo lakinya situ ikut ya saya 

ikut tapi kalo cuma kakak 

sama adik ya saya diem aja. 

Prinsip saya ya gitu kalo 

lakinya ikut-ikut ya saya ikut-

ikut.  

 

Bagaimana dengan 

lingkungan sekitar pak 

pernah bilang kok masih 

tinggal bersama mertua? 

Ndak pernah. Cuman pernah 

ada satu orang ada masalah apa 

ada apa saya ndak tau. Saya 

pulang beli jajan anak 

berangkat ke kerja, anak saya 

3.b 
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kalo belum dibeliin jajan mau 

ikut bekerja. Ada orang 

perempuan tanya “kamu liat 

ndak bilang-bilang apa ibu 

apa-apa”,” Wo la kui terserah 

saya to bu”, “kamu di 

kampung jangan ita itu jangan 

kemaki, kamu disini ikut 

morotuo”.” Loh aku ikut 

morotua terserah saya to, wong 

istri saya tak suru ke desa ndak 

mau og”. Orangnya terkenal 

jahat wong ngontrak yo 

dijahatin .  

Kalo teman gitu? Ndak ndak ada. Cuman ada 

yang bilang “mas enak 

awakmu bareng wong tua wes 

duwe omah gak ngontrak” ada 

yang meri istilahnya banyak.  

3.b 

Dari keluarga sendiri? Kalo keluarga pernah bilang 

“mas mbok ya bojomu kon 

manggon kene”, “gak gelem 

og, karepku yo kon neng 

kene”. Kan enaknya beras 

ndak beli apa-apa ndak beli 

bisa dari tanaman sendiri 

panen. Disini kan beli semua, 

3.b 
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tapi istri saya ndak mau. 

Akhir-akhir ini karena gak 

nyaman konflik dengan adik 

itu blas ndak nyaman. Rasanya 

tu ngak bisa bebas, mau tidur 

rame. Kalo rame anak kecil 

gak papa ya, tapi adiknya ni 

kalo bicara jam lima pagi kalo 

bangunin anaknya nadanya tu 

nge gas kadang-kadang itu 

bikin kaget. Istilahnya tu ini 

jam berapa kalo bicara gimana 

masih banyak orang tidur itu 

gimana, masih enak tidur kan 

kaget.  

 

5.e 

Tetapi sebelum adik istri 

masuk dulu ada 

berpikiran untuk nekat 

ngekos atau ngontrak? 

Endak dulu ndak ada. Cuma ya 

nikah berapa tahun pikiran 

saya ya pinginnya mandiri tapi 

istri saya ndak mau ya wes tak 

turuti aja dari pada berantem, 

karena nikah satu kali kan juga 

buat selamanya.  

3.b 
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B. Hasil Wawancara Dengan Mertua Subjek 4: K 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat malam bu namanya siapa ya? Kasirah 

Umurnya? 63 Thn 

Waktu menantu tinggal bersama 

dengan ibu, apalagi kan harusnya 

suami yang membawa istrinya keluar 

itu bagaimana? 

Istrinya yang gak mau tinggal di desa.  

Kalo beli disini jga belum mampu.  

Suatu saat nanti mungkin Tuhan 

menghendaki bisa beli rumah sendiri 

ya ndak ikut saya lagi. 

Dari ibu sendiri gak masalah ya? 

Hubungannya bagaimana? 

Gak masalah, biasa. Wes seperti anak 

sendiri. Kalo dia mau makan gak ada 

sambel ya minta tolong ibu, bu 

nyambel bu. Kalo menantu saya gak 

ada disini gak ada yang bantu karena 

menantu saya berhari-hari yang bantu 

disini. 

Pandangan ibu terhadap menantunya? Baik. Maksudnya ya sudah seperti 

orang tua sendiri ndak ada keluhan, 

ndak pernah nesu. Maksudnya kalo 

dibilangin dia ya mau. Pokoknya wes 

seperti anak dan ibu. Ikut sama saya 

ya sudah lama. 

Perbedaan ketika tinggal dengan 

menantu? 

Ya wes biasa. Namanya kan juga 

orang tua ya sok-sok mungkin sulit 

pikiran tapi terus saya ya gak pernah 

ngomel, ndak pernah marahi ya cuma 

biasa “sing genah no lo”. Gak pernah 
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ngomong sing aneh-aneh. Sing dipikir 

ibuke nanti kalo pikirane serik pergi 

dari sini kan ibuke ya susah sudah 

ndak ada temene.  

Pembagian tugasnya gimana bu? Ndak biasalah. Sing waktune bisa 

disempatke nyambut gawe ya kui 

gaweane. Jadi gak ada bagiannya, ya 

ndak pokoke sama-sama. 

Pandangan ibu terhadap menantu 

yang seharusnya kan suami membawa 

istrinya keluar, nah ini kan belum 

bagaimana? 

Ya itu untuk temen sehari-hari. Nek 

misale anake mampu, kan pasti 

berpikir pingin rumah sendiri. Nak 

kalo belum punya masak ya aku mau 

ngonek-ngoneke kowe lungo soko 

kene golek rumah dewe ya ndak 

mungkin. Wong itu ya anakku jadi ya 

ndak ada masalah, udah seperti anak 

sendiri. 

Pernah berkonflik dengan menantu 

gak buk? 

Gak pernah. 

Ketika suami istri berantem apakah 

ibu ikut campur? 

Gak pernah. Gak pernah ikut campur.  

Dalam mengasuh anak apakah ibu 

sebagai nenek ikut campur? 

Tidak. Semuanya yang ngurus ya 

anak saya sendiri. Itu sudah tugasnya 

sebagai ibu buat ngurus anaknya. 

Apa suka duka tinggal bersama 

dengan menantu? 

Karena itu senenge mantune manut, 

terutama kan gak banyak rewel, 

petingkah. Yang penting tanggung 
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jawab sama anak cucu. Kalo saya 

sakit ya dibelike bubur, atau obat. 

 

 




