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 Pedoman Wawancara Fenomena pengemis membawa anak di 

semarang 

Panduan Wawancara  

1. Latar belakang kehidupan subyek dari kecil hingga dewasa 

2. Hubungan subyek dengan keluarga (orangtua, saudara) 

3. Hubungan subyek dengan lingkungan 

4. Asal mula subyek memilih menjadi pengemis  

5. Faktor- faktor penyebab subyek menjadi pengemis 

A. Eksternal  

B. Internal  

6. Tujuan subyek memilih menjadi pengemis  

7. Subyek pernah bekerja lainnya atau tidak sebelum menjadi 

pengemis 

8. Kegiatan subyek sehari-hari  ( pagi, siang dan malam ) 

9. Dampak yang dialami subyek selama mengemis 

A, Dampak Fisik 

B. Dampak Psikologis 

C. Dampak Sosial  
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Tempat tinggal subyek  

2. Kondisi fisik subyek 

3. Cara subyek menanggapi pertanyaan ( gerak-gerik ) 

4. Penampilan subyek  

5. Cara berpakaian subyek 

6. Perilaku subyek selama menjalani proses wawancara 
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Lampiran 1.1 Verbatim Subjek 1 

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA SUBJEK 1 : 15 Agustus 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Permisi bu,minta 

waktunya sebentar 

perkenalkan saya titi 

rahajeng dari fakultas 

psikologi universitas 

katolik soegijapranata.. 

ingin melakukan 

wawancara bu.. untuk 

tugas akhir saya 

tentang fenomena 

pengemis membawa 

anak di semarang bu, 

tidak keberatan kan 

bu? 

Iya tidak apa-apa mbak..     

2. Umur ibu berapa ya bu Umur saya ya sudah 50an..     
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? 

3. Ibu itu asli semarang? Asli semarang     

4. Bearti ibu tinggal 

dimana ? 

Pandean lamper mba..     

5. Pandean lamper itu 

dimana ya bu ? 

Itu loh kos-kosan dekat 

djarum.. 

    

6. Sudah lama ibu tinggal 

disitu ? 

Ya lamalah disitu dari saya 

gadis belum punya anak.. 

    

7 Ibu tinggal dengan 

siapa aja dirumah ? 

Dengan anak saya tok..     

8 Berdua saja bu? Iyaa..     

9 Terus keluarga ibu 

tinggal di semarang 

juga ? 

Iya keluarga saya banyak 

tinggal di tandang..bapak 

saya sudah meninggal ibu 

saya sudah meninggal.. ya 

tinggal adik , kakak.. 

    

10 Kalau suami ibu dimana Suami saya ya tak tinggalke 

pas anak saya umur dua 
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? tahun o, karena dia gak 

pinter sama anak ya tak 

tinggal mending saya sama 

anak saya sendiri 

11 Kapan ibu memulai 

mengemis bu ? 

Anak saya umur dua tahun 

kan tak jak di supriyadi, 

anak saya nangis terus 

minta jajan ,ya saya 

akhirnya terpaksa jegur di 

lampu merah.. 

A Subjek tidak bisa 

memberikan uang 

ketika anaknya 

nangis jadi subjek 

terjun menjadi 

pengemis. 

Malas +++ 

12 Itu ibu mohon maaf, 

sakit apa bu ? 

Ini anuuu tulang belakang 

nyelempit jadi tidak bisa 

jalan normal lagi..ini apa.. 

kalo saya orang kaya mah 

mungkin di rumah sakit 

terus karena aku gak punya 

terus punya anak kecil aku 

tak sehat-sehatke.. 

FE Dengan kondisi fisik 

subjek yang sudah 

tidak bisa berjalan 

normal kembali 

membuat subjek 

mengemis.  

Factor 

eksternal 

+++ 

13 Bertahan hidupnya 

seperti itu ya bu ya? 

Iyaa..karena buat gedein ini 

anak.. kalau ga begini ya 

BH Cara bertahan 

hidup subjek hanya 

Bertahan 

Hidup 

++ 
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kadang-kadang jualan Koran 

kalau mau terjun kesininya 

siang ya jualan  Koran 

dengan berjualan 

Koran dan 

mengemis. 

14 Oh kalau siang jualan 

Koran bu? 

Iya …. kalo aku ndak males 

ya aku jualan Koran, aku 

ambil Koran di sompok 

jualan Koran disompok 

sama anakku 

A Subjek kalau tidak 

malas ya sambil 

berjualan Koran. 

Malas ++ 

15 Oh jadi berdua ibu 

sama anak jualannya ? 

Ya iya to dadi mati urip mbe 

anake.. 

    

16 Kalau hubungan ibu 

dengan keluarga ibu 

bagaimana, maksudnya 

masih berhubungan 

baik atau tidak? 

Ooooooou keluarga saya ya 

masih sering nengok kalau 

tau tempat tinggal di kakake 

ya dia ya masih cari saya.. 

    

17 Kalau misalnya sama 

lingkungan disekitar ibu 

bagimana 

hubungannya maksud 

saya dengan tetangga 

Ya,  cuek mba.. C Subjek cenderung 

lebih cuek dengan 

lingkungan subjek 

tinggal 

Cuek ++ 
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begitu, baik atau tidak? 

18 Apa reaksi tetangga ibu 

yang tau ibu mengemis 

? 

Ya biasaa..udah tau 

kerjannya.. 

    

19 Jadi ga masalah ya bu ? Nek aku ga ngurusi 

tetangga, mau tetangga 

mau bilang apa kek..ga 

ngurusin, yang penting cari 

buat makan anak.. 

C Subjek tidak peduli 

diomongin 

tetangga.  

Cuek +++ 

20 Tapi pernah gak bu, ibu 

denger-denger 

diomongin tetangga ? 

Ooh cuek…..gak tak urusin… C Subjek tidak pernah 

mengurusi 

omongan oranglain 

tentang dirinya 

Cuek +++ 

21 Tapi pernah bu ? Pernah, aku denger “ halah 

wong makmu ngemis” 

ben…. rakpopo to wong 

ngemis iso go mangan ndak 

papa aku cuek kok sama 

tetangga.. 
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22 Sebelumnya ibu kerja 

apa ? 

Dulu saya ga minta-minta 

..saya jualan klontongan di 

jembatan barito yang 

karaoke-karaoke itu..  

    

23 Sempat tinggal di 

daerah situ bearti bu ? 

Ya pernah..kan dibawah 

jembatan itu ada 

persekutuan di gereja.. nah 

kadang saya ikut kadang 

gak.. soale nyebrang aku 

ndak mampu.. kadang-

kadang kan ngerasa sakit , 

nyeri,…tapi aku udah nekat 

yang penting aku nyari duit 

buat makan anak buat 

gedein dia..  

FE Kondisi subjek yang 

sering sakit-sakitan  

membuat subjek 

tidak patah 

semangat untuk 

mencari uang demi 

anaknya. 

Factor 

Eksternal 

+++ 

24 Anaknya juga Cuma 

satu bearti ya bu? 

Iyaa ini tok… ndak ada 

liyane ya ini tok..ini itu umur 

dua tahun kok nek umur 

dua tahun kan anak masih 

gendongan thoo.. nek ini 

udah jalan.. udah tak 

    



128 
 

 

jalanke soale aku udah gak 

bisa gendong kok.. 

25 Tapi untung anaknya ga 

pernah rewel ya bu ? 

Anteng ini ga pernah rewel..     

26 Walaupun panas-panas 

ajak kerja ? 

Hee…. Tak tidurke di pinggir 

jalan supriyadi gelar 

plastik..kadang langsung 

gletak gak pake alas.. 

kadang di samperin satpol 

pp dibawa .. ini udah tablet 

dibawa satpol pp.. 

FI Sikap mental subjek 

yang sudah biasa 

digaruk satpol pp 

Faktor 

internal 

+++ 

27 Bearti sudah pernah 

ketangkap ? 

Ya sering… aku udah 

digaruk aja nyerah 

o..pernah aku nyerah di 

sosial karmas itu lo 

banyumanik.. 

FE Keadaan fisik subjek 

yang lemah 

membuat subjek 

menyerah kalau 

digaruk dengan 

satpol pp 

Faktor 

eksternal 

+++ 

28 Ooh di daerah 

banyumanik sana ya bu 

Hoo… karmas pernah aku 

diajari keterampilan..lah 

saya kan jalannya udah ga 
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? kuat.. la kan kerja baktinya 

kan dibawah aku dikamar 

terus.. disana juga ada 

kegiatan olahraga.. ini 

anakku yo meh dimasukin 

ke yayasan mana itu lo tapi 

kan ketemune 3 bulan sekali 

lah aku yo bingung nek ga 

ada anakku.. aku keluar aja 

tak pulang. 

29 Ooh akhirnya ibu 

pulang ? 

Hee…     

30 Terus anak dulu sempet 

ketangkap satpol pp ya 

bu ?terus cara 

keluarnya bagaimana 

bu? 

Hee..dibawa kesana 

didaerah Kendal sana satu 

minggu , diurus sama 

tetangga saya.. sama kasih 

KK.. kan aku punya KK 

disana.. 

    

31 Kegiatan ibu dari pagi 

biasanya apa bu ? 

Ya nyuci,kadang ya masak 

nek pengen masak..kalo 
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nyuci ya sambil duduk gini 

nanti anak tak suruh ambil 

air.. “kono jikukke banyu” 

32 Terus kalo siang bu ? Terus siangnya tidur terus 

sore kalo mau berangkat ya 

berangkat 

    

33 Biasanya ibu 

berangkatnya jam 

berapa? 

Kalau sambil bawa Koran 

jam 4 udah disitu kalo gak 

bawa Koran ya gak berani 

soalnya kebersihan , kalo 

aku bawa Koran ada satpol 

pp aku gak dibawa..terus 

kaget saya.. terus ada satpol 

pp aku jalan biasanya dua 

mobil… itu ada satpol pp 

aku jalan biarpun teklak 

tekluk sambil bilang “ Koran 

om seribu” hehe.. ndak 

dibawa hehe… kata satpol 

pp nya : ooo saiki dol Koran 

to.. terus tak jawab nggeh 
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pak.. ya gimana kalo ndak 

gitu ya .. ini jalan susah pas 

anakku umur ku dua tahun.. 

dulu pas aku jaya ne..dulu 

umpamane anakku 

kepomo.. ini aja selapane 

aja nanggap dangdut kok.. 

dulu kan jualan ditawang 

aku jualan RW.. 

34 RW itu apa bu ? Rica-rica waung hehe      

35 Laris ya bu ? Iya laris disana..seneng aku 

dagang kalo aku dagang 

kalo ada modal.. 

FE Keterbatasan 

ekonomi dan modal 

membuat subjek 

mengemis 

Faktor 

Eksternal 

+++ 

36 Terus ibu kenapa tidak 

nerusin lagi dagang 

kayak dulu ? 

Buat makan sama jajan ini 

aja ngeriii..ngerii loh ini 

jajane biasane 20rb sehari.. 

    

37 Pendapatan ibu 

biasanya berapa sehari 

Paling banyak ya 50ribu..     
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paling banyak ? 

38 Paling sedikit berapa bu 

? 

Paling sedikit ya 20rb-30rb 

ini aja saya bilang anak saya 

“ dwi jo jajan terus iki 

mengko rak ono ongkose 

nek jajan terus” kalo ada 

uang itu ya tak jor..  dia mau 

apa apa tak jor.. 

    

39 Terus kaki ibu ini tidak 

diobati bu ? 

Dulu aja dibayarin gratis 

tapi yo rak sembuh-sembuh 

yowes aku pasrah allah.. 

    

40 Kalau pengemis di 

daerah sini ibu kenal 

semua ? 

Ya kenal to..dulu kan 

biasanya disini tapi sekarang 

jualan Koran to takut..tapi 

kalo di bang jo sini aku tok.. 

tengal tengil jaga lampu 

merah.. 

    

41 Pertama kali ibu ada 

pikiran buat jadi 

pengemis ?itu 

Lha karena anakku ga bisa 

jajan ..dulu daganganku 

B subjek bangrut 

kemudian subjek 

mengemis karna 

Ceroboh ++ 
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bagaimana bu ? habis gak dapet duit.. sudah tidak 

mempunyai uang 

lagi. 

42 Lha kok bisa bu ? Lha aku tidur dagangane 

dimakani orang o mbak.. 

B Karena sifat subjek 

yang ceroboh 

membuat 

dagangannya habis 

dimakan orang. 

Ceroboh  

43 Lah terus gimana bu ? Ya cari modal lagi mbak di 

supriyadi sana kalo ini 

bilang “ ma rak sah ngemis 

ma dodolan wae ma” yo 

mengko tak golek modal 

sek.. aku jualan apa aja 

bisa… jualan jagung bakar 

dirumah jualan jagung bakar 

karena dia itu jajan terus 

aku jengkel.. kos-kosannya 

aja seminggu 40ribu  

    

44 Bearti bayarnya Iya ..perminggu bayar     
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perminggu bu? 40ribu.. kalo dulu pas ada 

uang enak dulu, 

dipenggaron di deket 

jembatan ada pasar 

krempyeng ya disitu.. 

45 Bearti ibu pertama kali 

meminta-minta di 

lampu merah mt 

haryono? 

Oooo di bang jo supriyadi  

terus pindah kesini.. aku itu 

pas pindah kesini ya aku 

bisa ngulang tahunke anak 

3x tapi kok sekarang susah.. 

sepi.. kalau berangkat sore 

gini terus hujan ya gak 

dapet duit paling dapet duit 

ya 20rb buat ongkos 10rb..  

ya terpaksane pake jas ujan 

sambil duduk disitu sambil 

ngatung “om paring om” 

(sambil tertawa) lah aku 

bawa jas hujan ya karna 

malu sendiri.. batinnya malu 

sendiri kok hujan-hujan yo 

nongkrong 
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disana..walaupun ngemis 

kan aku yo aku malu sendiri 

kadang disawang orang lha 

yo udan-udan kok nekat.. 

kadang-kadang tu ya bawa 

payung nyender.. habisnya 

gimana buat makan anak ya 

to.. kasarane make ngeleh 

rakpopo tapi anake wareg.. 

46 Bearti udah cukup lama 

ibu mengemis ? 

Bearti udah 8 tahun aku 

ngemis…gimana yang 

penting aku sakit-sakit 

semangat buat makan 

anake.. apalagia aku sregrep 

ke gereja tambah semangat 

lagi ya to..sekarang aku 

jarang ke gereja makane 

rezeki agak susah gak 

diberkati tuhan..  

FE Subjek merasa 

bahwa dirinya 

jarang ke gereja jadi 

tuhan tidak 

memberkati dirinya 

jadi rezekinya juga 

sedikit. 

Faktor 

eksternal 

++ 

47 Bearti emang setia 

minggu ke gereja ya bu 

Iya setiap rabu persekutuan 

di jembatan TI terus nek 
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? minggu gerejanya disini 

cempedak..lah aku lagi ga 

gereja kok.. lha kan kalo ke 

gereja harus mandi bayar 

kamar mandi .. 

48 Oh bearti kos-kosannya 

ga ada kamar mandinya 

bu ? 

Ndak ada… air aja ndak ada 

kok..ya aku males.. mau cuci 

muka yo males berangkate 

ke gereja..  

A Subjek tidak 

berangkat ke gereja 

karena malas mandi 

atau cuci muka 

Sifat 

malas 

++ 

49 Bearti bayar berapa bu 

kalo mandi ? 

Ya seribu… (sambil 

tersenyum) 

    

50 Kalo air untuk masak bu 

? 

Ya belii.. 2ribu satu ember 

lebar itu loh..makane tuhan 

tidak memberkati.. wong 

aku ga gereja kok 

    

51 Kalau di lingkungan 

tempat tinggal ibu ada 

yang ngemis juga gak 

bu ? 

Iya adaa tapi kan nganu to… 

sendiri-sendiri.. aku dilampu 

merah dia di indomaret.. 
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52 Bearti atas keinginan 

ibu sendiri untuk 

mengemis ? 

Aku sendiri… aku turun 

minta-minta di indomaret, 

di pasar ndak bisa kok.. 

kakine.. pasrah allah… kalo 

ditangkap satpol pp ya 

pasrah 

FI Subjek tidak ikut-

ikutan dengan 

orang lain , subjek 

mengemis atas 

dasar keinginan diri 

sendiri. 

Factor 

internal 

+++ 

53 Bearti sudah berapa 

kali ketangkap bu ? 

Ooooo lupa… sudah banyak 

..lah wong udah hapal 

satpol pp .. dulu aku dagang 

wae udah pada tau.. pernah  

aku disamperin polisi 

disuruh pergi anuuu.. 

diparani… buuu …nyuwun 

sewu nggeh pak…..kenapa 

pak… jenengan ampun neng 

lampu merah… kulo 

diperintah senin kon 

mindah.. ooh nggeh pak 

kulo yo sakjane meh golek 

modal .. trs duene neng 

omah nopo didol…lah kulo 

mboten enten nopo-nopo 

MM Subjek sudah sering 

digaruk satpol pp 

karena subjek 

menyerah, dan 

polisi yang datang 

memberitau subjek 

agar pindah tidak 

mengemis disana 

lagi akhirnya subjek 

menuruti polisi 

tersebut sampai 

dengan kondisinya 

aman 

Mudah 

menyerah 

++ 
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pak… celengane to bu… 

celengan nopo, mboten 

enten kok pak.. abis 

diomongi polisi itu aku 

pulang.. terus agak aman 

sitik aku rene meneh.. 

54 Bearti dulu ibu sekolah 

sampe ? 

Kelas 4 sd mbak.. FI Subjek memiliki 

pendidikan yang 

rendah karena 

subjek hanya 

sampai kelas 4 SD 

Factor 

internal 

+++ 

55 Terus menikah umur ? Umur berapa….. 

umurrr…….lupa mbak.. 

    

56 Bearti dari dulu ibu 

mengemisnya dari sore 

aja ? 

Dulu siangg… pas mulai ada 

garukan aja aku sore 

terus..kadang-kadang jam 9 

malam masih ada lo satpol 

pp.. sekarang jaran eblek 

udah ga berani disitu.. yang 

berani Cuma aku 
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disitu..oooh yg satu lagi 

yang jalannya ngesot itu 

dibawa satpol pp.. lah 

kakine bunting itu 

mesakke.. mendingan dia 

disana kan kasian.. sekarang 

kan kalo disana dikasih 

makan.. 

57 Terus kalo hujan terus 

kayak begini 

penghasilan ibu sedikit 

? 

Iyaa kemarin Cuma dapet 

20ribu..ongkos 10ribu… 

makan 10ribu.. dulu aku 

pernah ke Jakarta eh 

ternyata disana luwih 

gawat.. 

    

58 Luwih gawatnya 

kenapa bu? 

Satpol pp udah dijalanan.. 

lah anakku ini nanggis..ya 

aku pulang bawa ongkos 

500ribu aku pulang.. jalan-

jalan aja disana sama ini.. 

(sambil menunjuk anaknya) 
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58 Bearti udah berapa 

lama sempet dijakarta 

bu? 

Jualan dulu saya direl jualan 

asongan , terus aku jadi 

momong anak adek saya.. 

umur 2bulan sampe 2tahun 

aku yang momong.. itu aja 

ke semarang aku lempe.. 

karna aku digebuki trs kok 

mbe adeke.. dadine aku tak 

lempe.. 

    

59 Lempe itu apa bu hehe 

? 

Lempe itu itu loh 

ditinggal..adeknya yang 

punya anak itu yg mukuli 

aku.. adeknya suami saya.. 

    

60 Oooh bearti ibu dulu 

ninggalin suami ibu 

karna itu juga ya bu ? 

Iyaaaa… sakit kok…. Dia 

udah punya bini lagi.. 

    

61 Bearti dua hari aja bu 

dijakarta, belum dapet 

apa-apa ? 

(menggelengkan kepala , 

sambil senyum) iya.. abis ini 

ajak pulang disana jalan-

jalan naik bajai yo mahal.. 
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pulang ongkos aja aku ga 

ada.. aku bilang ya aku ga 

ada uang.. ya gapapa.. kalo 

anakku nangis yo aku melu 

nangis to.. ada penumpang 

bis aku dikasih uang 100ribu 

sama orang buat anakku.. 

udah gak ada duit dikasih.. 

pas itu aku turun di 

banyumanik tak ajak makan 

bakso ..(sambil tertawa) 

62 Ibu biasanya bawa 

bekal dari rumah atau 

gimana untuk makan ? 

Gakk mbak… jajan…. 10ribu 

nasi sama ayam nasinya 

udah banyak buat 

berdua..kadang-kadang juga 

dikasih sama orang yang 

lewat.. ya roti, ya makanan.. 

udah kenyang kalo di lampu 

merah. 

    

63 Biasanya kalo hujan 

terus kayak begini ini 

Ya nunggu terang nanti kalo 

terang mau jam berapa 
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ibu pulang jam berapa 

paling malam ? 

gitu..baru pulang… 

64 Kadang kan ga terang 

bu sampai pagi itu 

gimana pulangnya ? 

Ya kadang aku tidur diatas 

pasar peterongan…  

    

65 Disana ada teman 

emangnya bu ? 

Ya ada to....dulu dia ngemis 

juga cuma sekarang takut.. 

kadang keluar jam 4 pagi- 

jam 7 pagi.. soalnya takut ke 

garuk....nek aku udah nekat 

kok.. ya karna anak saya 

makan apa.. ya pasrah… 

kadang saya pas digaruk 

satpol pp, pulangnya saya 

minta ongkos.. 

FI Subjek nekat masih 

mengemis 

walaupun sering 

tertangkap satpol 

pp. hal itu tidak 

membuat subjek 

berenti mengemis. 

hal ini menunjukan 

sikap mental yang 

tidak tau malu lagi. 

Faktor 

Internal 

+++ 

66 Ongkos buat pulang ? Iyaaa… “pak njaluk ongkose 

pak go pulang pak” 

FI Subjek tidak 

mempunyai 

perasaan malu lagi 

karena subjek masih 

berani meminta 

Faktor 

Internal 

+++ 
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uang untuk ongkos 

pulang sama satpol 

pp 

67 Kenapa gak anaknya 

biar dirumah saja bu ? 

Lah sama siapa anuuuu 

anakku ngomong nek wes 

umur 12 tahun udah ga mau 

ngemis lagi....udah besar 

malu.. kalo sekarang pas 

kecil gapapa..masalahe apa 

dari kecil itu tak bilangke 

nek kurang ajar tak jiweli.. 

masalahe takut nek kurang 

ajar sama orang… kalo 

jengkel ya tak teot-i.. tapi 

kalo sekarang udah gak.. 

    

68 Kadang ada perasaan 

kasian gak bu, kalo 

udah dicubitin anaknya 

? 

Ya iyaaa..kadang nek abis 

nangis gitu aku kadang 

nangis dewe... nek wes tak 

sentak wes.. meneng… 

wong kadang-kadang ini 

yaaa sukanya ngagetin 
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makknya.. tak unnekke koe 

seneng make mati? Aku 

sampe degdegan mbak… 

nakal kurang ajar tak ajar… 

tak ajar tapi yo rak temen… 

nek rak ono wong tuo ne 

opo rak bakal iso ayu..iso 

gede.. hahahaha.. biarpun 

make jelek-jelek gini kan 

gedeke dia, minteri dia, ben 

anake pinter..nek make 

mati kan rak ono seng 

ngurusi.. kono melu mbe 

nenek wae.. nenek iki tak 

omongke mbiyen pas cilik 

lahir sampe umur 1tahun 

bayare 15ribu sedino.. 

69 Itu pas ibu kerja dulu 

dagang ? 

Hee ..lagi jualan ini masih 

bayi tak emongke sehari 

15ribu..  2tahun nek terimo 

tuku gelang kalung kan iso 
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to.. 

70 dulu kan pas ibu jaya 

ibu dagang nah 

sekarang pas ibu ga 

jaya lagi itu kenapa bu 

? 

Dulu itu to dientekke satpol 

pp..dihabisin daganganku 

dibawa semua.. tak parani 

sana ke ronggorawe sana, 

kan bawa e ke ronggorawe.. 

    

71 Lah kenapa di bawa 

satpol pp bu ? 

Itu loh dulu di gedung tua 

itu lo..kan ga boleh terus 

dibawai.. 

    

72 Terus ibu ga ada 

simpenan lagi ya bu ya 

? 

Dulu itu aku ga mikir pas 

muda belakange..nek aku 

mikir belakange yo rak 

seneng-seneng.. pas muda 

aku dulu yo seneng mabuk-

mabukan, ngerokok.. 

sekarang ndak.. gara-gara 

udah sakit gini.. seng kuoso 

iki nek rak tak kei ngene rak 

bakal insaf hehe bener rak ? 

dulu memang mabuk terus 
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samba jualan mabuk terus.. 

nek langgananku mabuk yo 

aku melu mabuk terus 

hahaha.. , kadang anakku 

ngomong mak..meh 

ngombe meneh to… nek 

loro meneh lo mak .. gitu 

katanya.. nah saiki aku udah 

gak mabuk meneh aku mikir 

nek aku mati anakku isih 

cilik mengko gimana itu lo.. 

ikt siapa itu loo.. sekarang 

badanku tak eman carane 

aku udh ga minum-minum 

lagi.. pernah temen ajak 

minum ya paling segeles go 

anget-anget awak wae 

hehehe… nek ngerokok 

masih sampe sekarang.. 

73 Bearti sudah insaf ndak 

minum-minum lagi bu? 

Iyaaa sudah ndak… nek 

minum terus kan yo seng 

susah awake 
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hehehe dewe..mlakune rekoso..  

74 Oooh yaudah bu kalo 

begituu… terimakasih 

bu atas waktunya hehe 

Iya mbakk … sebelumnya 

aku juga terimakasih … 

hehehe 

    

 

 

Wawancara II : 20 Agustus 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

75 Bisa ibu ceritakan waktu 

ibu kecil bagaimana ? 

Aku waktu kecil udah tinggal 

sama kakakku waktu itu, yaa pas 

aku umur 3 tahun saya udah 

diopeni mbe kakakku , bapak 

meninggal waktu aku umur 

3tahun kalo ibu waktu aku umur 

1 tahun. Ibu dulu sakit gula 

mbak, kalau bapak sudah tua ya 

wayahe seng kuoso mbak.. dari 

kecil aku diurusin sama kakakku 

terus sampe aku kelas 4 SD. 
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Terus kan jenenge wong rak due 

mbak , ya kakakku itu ngomong 

wes rak due duit kanggo bayar 

SPP, yo pas kui aku langsung 

mikir mendingan bantu kakakku 

golek duit wae. Mesakke mbak, 

kerjo dewean go nguripi aku. 

Wong pas kui yo keadaane jek 

memang rak due banget, 

mangan wae angel mbak. 

76. Kakak ibu memang sudah 

bilang tidak bisa sekolahin 

ibu lagi? 

Ya kan aku mikir sendiri mbak. 

Pengenku dewe. 

    

77. Oh jadi ibu yang insiatif 

sendiri untuk berenti 

sekolah? 

Iya mbak     

78. Tapi kakak ibu 

memperbolehkan ibu 

untuk berenti sekolah ? 

Iya gapapa , diem aja.     
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79. Hubungan kakak ibu 

dengan ibu seperti apa ? 

Hubungane ya baik-baik aja 

mbak, wong kakakku apikan, 

Cuma ya diem orangnya, ga 

pernah ngelarang, ga pernah 

marahin.  

    

80. Kalau sekarang masih 

begitu bu? 

La kalau sekarang kan udah 

jarang ketemu, ya kadang 

kakakku yang dateng ke 

kontrakan. 

    

81. Terus apa reaksi kakak ibu 

pas tau kalau ibu sekarang 

mengemis? 

Ya ngerti mbak.. Cuma meneng 

wae .. ga bilang apa-apa.. 

orange emang gitu kok.. 

    

82 Gitu gimana bu? Ya kakakku itu sebenere baik 

Cuma kayak keliatan ga ngurusi 

gitu, cuek.. 

    

83. Waktu pas kecil ibu berenti 

terus bantuin kakak kerja 

apa bu? 

Kerja di pasar itu lo mba.. yo 

Cuma dagang aja, jual tempe aja 

tapi tempene ngambil dari 

pabrik langsung terus ngambil 

untung 1000ribu per tempe 
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terus dikasih uang dari bos e 

15ribu sehari.. kadang aku 

muter jualinnya , terus kakakku 

yang nungguin di lapak pasar. 

84. Ibu membantu kakak 

sampai umur berapa bu? 

Sampe umur 16an gitu mbak…     

85. Terus setelah itu ibu kerja 

apa ? 

Ya abis itu aku pergi ke Jakarta 

cari kerjaan disana mbak, ya 

seonone seng meh nompo. 

Akhire aku jajal dodolan 

asongan, kan aku bawa modal 

dari kakakku 

    

86. Berapa lama ibu jualan 

asongan? 

Ya aku jualan sampai aku 

ketemu sama suamiku terus aku 

nikah aku udah gak jualan 

mbak.. 

    

87. Kalo jualan asongan dulu di 

daerah mana emang bu? 

Tanah abang itu lo mbak.. 

muter-muter 

    

88. Oooh abis menikah bearti Ya gak mbak sampe saya hamil     
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ibu tidak jualan lagi ? terus saya kerja di rumah adik 

suami saya jadi momong 

anaknya gitu.. tapi aku gak 

tahan mbak kelakuane adiknya 

suamiku. 

89. Emang kenapa bu? Misale aku salah sitik, gitu aku 

dipukulin.. sampe awakku biru 

kabeh..  

    

90. Salah sedikitnya  itu seperti 

apa ya bu ? 

Ya kadang aku ketiduran sih 

mbak.. 

B Subjek sering 

ketiduran saat 

menjaga 

momongannya 

Ceroboh +++ 

91. Terus ibu ga bilang sama 

suami ibu ? 

Ya gaklah mbak, tapi dia tau kok 

Cuma meneng wae.. aku dadi 

gak tahan mbak, terus aku 

kabur.. ninggalke bojoku 

    

92. Suami ibu gak nyariin ibu ? Halah… bojo rak tanggung jawab 

ngono, rak peduli mbak.. wong 

saiki wes nduwe bojo meneh 
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kok. 

93. Terus ibu waktu kabur 

pergi kemana bu ? 

Aku ke semarang lagi mbak, 

untung aku ada sisa uang dari 

aku momong ,tak buat modal 

jualan rica-rica disemarang yang 

kemarin aku udah cerita itu 

mbak. 

    

94. Oohh iya bu, yang terus ibu 

juga jualan indomie juga 

itu ya bu? 

Iya mbak hehehee…     

95. Ibu pernah gak sih punya 

tujuan dalam hidup ibu? 

Gak tau mbak… ya pasrah 

maring gusti aja.. dijalani aja .. 

lagian mau apa juga percuma 

saya orang gak punya.. 

E Subjek tidak 

mempunyai tujuan 

hidup didalam 

dirinya. 

Tujuan hidup +++ 

96. Ooh yasudah bu.. makasih 

ya bu atas waktunya, maaf 

ganggu bu.. 

Gapapa mbak * sambil tertawa*     
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Lampiran 1.2 Verbatim Subjek 2 

VERBATIM SUBJEK 2 
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WAWANCARA SUBJEK 2 : 28 September 2016  

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Bu, bisa ceritakan dari 

masa kecil ibu sampai ibu 

saat ini?  

Saya waktu kecil itu mbak tinggal 

di purwodadi dengan orangtua 

saya, saya tamatan SD saja terus 

saya tidak melanjutkan lagi 

karena orangtua saya gak ada 

uang jadi saya membantu 

orangtua saya ke sawah, karena 

pekerjaan orangtua saya sehari-

hari bertani tetapi di sawah milik 

oranglain. Terus pas umur saya 

20 tahun saya memutuskan 

untuk bekerja jadi pembantu di 

Jakarta kemudian saya menikah 

terus saya menetap tinggal di 

blora dengan suami saya. Setelah 

suami saya meninggal saya 

langsung pindah ke semarang 

untuk mencari kerja. 

FI Keadaan subjek dan 

orangtuanya yang 

terbatas membuat 

subjek tidak dapat 

meneruskan 

sekolah, sehingga 

subjek membantu 

orangtuanya 

mencari uang. 

Faktor internal +++ 
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2. Bearti dulu waktu ibu 

masih muda ibu sempat 

kerja di Jakarta? 

Iya mbak jadi pembantu 

lumayanlah hasilnya bisa bantu 

orangtua sedikit hehe 

    

3 Pernah berkerja selain jadi 

pembantu di jakarta bu ? 

Gak mbak.. Cuma tamatan sd 

gak ada yang mau terima mbak. 

MM Subjek minder 

dengan keadaan 

subjek. 

Mudah 

menyerah 

+++ 

4. Ibu menikah dengan 

bapak saat umur berapa? 

Saya menikah pas itu nek rak 

salah umur 23tahun mbak.. 

    

5. Terus habis ibu menikah 

ibu tidak bekerja lagi? 

Saya setelah menikah ya masih 

kerja mbak… tapi saya kerjanya 

jual kue keliling aja….. lumayan 

hasilnya mbak hehe buat 

nambah-nambah uang makan 

sama keperluan anak mbak 

hehe…soale gajine bojoku kan 

dikumpulke go bayar kontrakan .. 

mbe bayar sekolah anak… 

    

6 Biasanya ibu keliling 

dimana ? 

Sekitar dekat rumah aja mbak 

atau berjualan dirumah kadang-

kadang. Tergantung nek isih kue 
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ne ya aku muter keliling nganti 

entek mbak. 

7. Suami ibu pekerjaannya 

apa bu? 

Suami saya kerja serabutan mbak 

biasanya jd tukang bangunan ya 

nek dipanggil kon benakke listik 

palingan iso nek pas rak ono seng 

mesen dadi kuli.. ya macem-

macem nek misale bojoku iso yo 

ditompo kerjo opo wae mbak… 

    

8. Ibu mempunyai anak? Iya mbak anak saya 4, yang 

pertama sudah bekerja sekarang 

dijakarta kerja pabrik, yang 

kedua meninggal pas cilik, yang 

ketiga ki masih SD kelas 5 

sekarang saya titipin sama 

mbahnya, yang paling cilik saiki 

umur 2 tahun mbak …. Yo seng 

tak gowo iki…. 

    

9. Anak ibu dulu meninggal 

kenapa bu ? anak ibu yang 

Aku mbe anakku seng kerjo iki 

wes raktau ngabari aku meneh 

B Subjek merasa 

dirinya ceroboh 

ceroboh +++ 



157 
 

 

dijakarta ini masih 

berhubungan baik dengan 

ibu? 

mbak.. pengen aku goleki tapi 

kok rak due sangu.. aku kerjo kan 

go anakku sekolah.. pengen aku 

takok tapi aku rak ngerti deknen 

neng Jakarta mbe sopo , koncone 

sopo aku rak ngerti mbak.. aku 

isone mung dungo tok saiki neng 

kene, mugo-mugo anakku sehat, 

rezekine akeh, inget mbe ibune.. 

ben kapan-kapan goleki aku.. nek 

anakku seng nomor 2 mau 

meninggal ki pas deknen umur 2 

sasi mbak… loro keno db aku 

telat gowo neng puskesmas pas 

kui.. aku nyesel banget mbak nek 

kelingan kui, yaallah anakku mati 

goro-goro aku.. aku mesti 

nyalahke awakku dewe… 

karena telat 

membawa anaknya 

ke rumah sakit 

sewaktu anaknya 

lagi sakit dan 

mengakibatkan 

anaknya meninggal 

dunia 

10. suami ibu meninggal 

sudah berapa lama bu? 

Sekitar 2 tahunan mbak…. Soko 

2014 bulan mei mbak… aku 

langsung lemes, aku rak iso mikir 

pas kui… aku pas kui bingung 
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neruske uripku mbe anak-anakku 

ki meh piye meneh… aku dungo 

maring gusti allah mugo-mugo 

iso kuat ngadepi uripku .. 

11 Sakit atau gimana bu 

meninggalnya ? 

Rak duwe loro seumur-umur aku 

dadi bojone ki rak tau sambat 

loro mbak.. makane aku ki 

bingung banget pas kui… aku 

isone nanggis tok… aku mikir 

selanjute piye.. rak duwe 

tabungan…rak duwe cekelan 

meneh.. rak ono seng tak 

sambati… dulu itu meninggalnya 

juga ndadak mbak.. jarene wong 

matri ki angin duduk mbak… 

matri ki wong neng ndeso ki 

biasanya penggantine dokter nek 

berobat… soalnya bapak pas itu 

lagi meh tidur mbak. Terus saya 

bangunin gak nyaut saya teriak 

minta tolong orang-orang… 

anakku kon manggil tonggo-
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tonggoku.. 

12 Semenjak ditinggal bapak 

ibu tinggalnya masih di 

blora? 

Saya abis itu ga ada penghasilan 

lagi untuk bayar kontrakan dan 

sekolah anak-anak akhirnya saya 

pulang ke rumah ibu saya. Kalau 

saya jik diblora, saya juga ga ada 

modal buat usaha mbak terus rak 

ono penghasilan terus go bayar 

kontrakan rak ono mbak. Terus 

barang-barang koyok tv, radio, 

kasur aku jual, uange buat 

ongkos pulang kerumah ibu saya. 

Sementara saya ikut ibu saya 

dulu. Walaupun rumahnya kecil 

ya seenggaknya aku ono panggon 

go aku mbe anak-anak. 

    

13 Setelah itu ibu bekerja 

menjadi apa ? 

Gak ada mbak.. saya bergantung 

sama ibu saya terus ibu saya 

memberikan uang tabungannya 

untuk modal saya usaha terus 

saya langsung pergi saja ke 
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semarang yang lebih kota. 

14 Lalu ibu ke semarang 

membawa anak-anak ? 

Gak mbak… anakku seng ke 3 di 

tempat mbahe , pindah sekolah 

neng mbahe… yang tak bawa 

umur 2 tahun mbak , soale kan 

jek rak iso ditinggal-tinggal..  

    

15 Terus ibu tinggal dimana? Saya cari kontrakan yang murah-

murah mbak dapatnya di 

tandang dekat kali. Hehe 

    

16 Sekolah anak ibu 

bagaimana ? 

Ya kan uang tabungan ibu saya 

lumayan mbak bisa untuk 

masukin anak saya sd yang baru 

ditempat mbahe yang murah-

murah aja sekolahannya mbak. 

Yang penting sekolah. Sisanya 

buat usaha mbak.. alhamdulilah 

wae ibuku jek nduwe simpenan 

mbak hehe 

    

17 Habis itu ibu bekerja Saya sempat menjual es keliling 

pasar, sempat memulung karena 

A Subjek telah 

mencoba berbagai 

Malas +++ 
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sebagai apa? hasilnya gak cukup yasudah saya 

mengemis saja, lebih gampang 

dan hasilnya lumayan mbak hehe 

pekerjaan tetapi 

hasilnya tidak 

cukup untuk 

kebutuhan sehari-

hari jadi subjek 

memilih mengemis 

karna hasilnya 

lumayan dan lebih 

mudah 

mendapatkan uang 

18 Emang hasilnya jualan es 

tidak cukup bu ? 

Gak mbak, soalnya udah banyak 

yang jual juga terus untungnya yo 

dikit.. Cuma bisa buat makan, 

belum bisa buat bayar anak saya 

sekolah 

    

19 Kalau hasil dari memulung 

gimana bu ? 

Sama aja mbak saya sudah 

muter-muter paling dapatnya 

25rb itu aja kalo lagi banyak 

botol-botol, besi, kardus bekas 

kalau tidak ada saya Cuma dapat 

5rb paling dikit. Terus saya juga 
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sudah tidak bisa jalan jauh mbak 

kaki saya tidak kuat lagi. 

20. Biasanya ibu pulang 

kerumah orangtua ibu 

berapa bulan sekali? 

Wah gak pasti mbak.. kalo saya 

ada uang saya pulang, kalau 

tidak ya gak pulang.. malah jadi 

beban orangtua kalo saya 

dirumah gak ada uang mbak.. 

kemarin aja hampir 6bulan baru 

saya pulang. Orang tua saya 

sudah mengerti keadaan saya 

mbak.. hehe 

DKT Kedekatan 

orangtua dengan 

subjek membuat 

orangtua subjek 

mengerti tentang 

keadaan subjek. 

Dekat dengan 

semua keluarga 

+++ 

21. Ibu masih sering 

berkomunikasi dengan 

orangtua ibu dirumah? 

Masihlah mbak.. saya nelpon ibu 

saya kadang-kadang 

DKT Hubungan subjek 

dengan orangtua 

masih saling 

berkomunikasi  

Dekat dengan 

semua keluarga 

++ 

22. Kalau dengan anak-anak 

biasanya dirumah seperti 

apa bu? Ya misal 

komunikasi dengan anak 

tentang sekolahnya. 

Saya kalau dengananak-anak 

terbuka mbak.. jadi saya kalau 

pulang gini nanti saya langsung 

tanya dengan anak saya apa ada 

pr atau tidak.. 

DKT Subjek dengan 

anaknya saling 

terbuka 

Dekat dengan 

semua anggota 

keluarga 

+++ 



163 
 

 

23. Biasanya anak-anak ibu 

yang paling dekat dengan 

ibu, anak nomor berapa ? 

Yang deket sama saya ya anak 

saya yang ke 3 dan 4 kalau yang 

stm pulangnya malam-malam 

mbak.. apalagi yang kerja jarang 

hubungi saya mbak boro-boro 

DKT Subjek hanya dekat 

dengan anaknya 

nomor 3 dan 4  

Dekat dengan 

semua anggota 

keluarga 

++ 

24 Ibu tinggal di daerah mana 

sekarang ? 

Saya tinggal di daerah tandang 

mbak.. 

    

25 Tetangga ibu tau ibu 

menjadi pengemis? 

Tau mbak Cuma ya cuek.. gak 

ada yang ngurusin hidup orang 

mbak disini… sendiri-sendiri 

gitu… 

C Di lingkungan 

tempat subjek 

tinggal , orang-

orangnya cuek-

cuek.. 

Cuek +++ 

26 Apa ibu tidak pernah 

berteguran dengan 

tetangga bu? 

Jarang mbak.. kalo lewat ya 

lewat aja.. aku ki wonge nek rak 

disapa sek aku rak sapa duluan 

gitu mbak.. 

C Sikap subjek yang 

pada dasarnya cuek 

Cuek +++ 

27 Kalau dengan teman-

teman pengemis lainnya 

bagaimana bu? Dekat atau 

Lumayan mbak, kan soalnya kita 

bareng-bareng jadi pengemis 

jadinya sering bareng kadang 

juga minta tolong jagain anak 
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tidak? saya kalo saya mau beli makan 

gitu.. kadang juga kita saling 

member tahu kalau lagi ada 

satpol pp atau razia gitu mbak.. 

kompak-kompak.. 

28. Biasanya kalau mengemis 

bareng dengan teman-

teman bu? 

Ya gak mbak mencar-mencar 

gitu. 

    

29 Mengapa ibu memilih 

menjadi pengemis 

awalnya bu? 

Ya saya udah gatau mau kerja 

apa mbak saya juga mudah 

capek, terus saya liat pengemis 

itu kok gampang terus saya coba-

coba 

MM Subjek sudah tidak 

tau mau bekerja 

apa lagi dan subjek 

sekarang mudah 

capek. 

Mudah 

menyerah 

++ 

30. Apa perasaan ibu awalnya 

saat memilih menjadi 

pengemis? 

Deg-degan mbak .. saya takut ada 

preman gitu.. 

    

31 Terus bagaimana bu, ada 

preman yang jaga daerah 

itu? 

Ya ada mbak.. tapi udah ijin terus 

tiap hari setor 10rb.. 
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32 Kenapa ibu ga cari 

pekerjaan lainnya aja ? 

Aduh mbak saya udah capek e 

badan saya cepat pegel 

sekarang.. gatau kenapa 

    

33 Selain fisik ibu yang sudah 

tidak kuat lagi, apa 

penyebab lainnya bu? 

Ya gara-gara itu aja terus saya 

dapat uang gampang Cuma 

dengan minta-minta aja mbak. 

    

34 Bisa ibu ceritakan proses 

ibu setiap ibu berangkat 

untuk mengemis? 

Ya saya berangkat dari rumah tu 

jam 8 mbak terus saya udah 

pakai baju yang lusuh sama 

peralatan lainne kayak jarik tapi 

seng wes lusuh terus saya 

berangkat naik angkot turun di 

mt haryono terus saya naik lagi 

jurusan ke simpang lima. Nah 

saya turun di simpang lima terus 

saya nyamperi temenku yang 

wes disana terus ngobrol 

sebentar taroh titip tas terus 

ambil wadah bekas minum itu 

mbak.. terus saya ke tempat 

biasanya saya ngemis sambil 
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duduk tanggannya ngatung. 

35 Ibu biasanya mengemis 

sampai jam berapa bu? 

Jam 6 kadang wes balek mbak.. 

ya ga mesti deng mbak sok 

kadang balik siang, nek missal 

siang wes entuk duit ya balik… 

    

36 Biasanya sehari mendapat 

uang berapa? 

Gak mesti mbak kadang nek pas 

akeh iso tekan 150rb kadang pas 

lagi apes ya Cuma 25rb.. 

    

37 Suka duka ibu jadi 

pengemis apa bu ? 

Sukanya ya apa ya mbak.. ya pas 

dapat uang banyak mbak 

sukane… terus dukanya paling 

kalau ada satpol pp mbak harus 

lari-larian biar gak ditangkap, 

mbe nek ono preman, terus pas 

sepi sampai sedikit sekali 

pendapatannya.. 

    

38 Pernah di tangkap satpol 

pp bu ? 

Hampir mba hehe tapi 

alhamdulilahnya belom pernah 

sih mbak…. 
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39 Ibu ada strategi buat 

menghindari satpol pp bu? 

Ya ada mbak….     

40 Kayak gimana bu 

biasanya? 

Missal ngene kan aku wes ngerti 

bakalan pasti ono razia ben dino.. 

nah ben dino aku gowo klambi 

yang gak lusuh yang rodok apikan 

sitik mbak,dadine aku langsung 

ganti klambiyo tak dobelin gt 

mbak.. atau gak saya biasanya 

nongkrong di tempat yang jarang 

ada satpol pp nya mbak jadi 

ngemisnya didalam kayak 

parkiran gini hehe.. nek orak 

dijembatan penyebrangan.. 

    

41 ibu punya tujuan hidup 

tidak ? 

Maksudnya gimana mbak ?     

42 Ya semisal ibu harus 

mencapai sesuatu atau 

target di hidup ibu? 

Gak mbak, saya terserah allah 

yang kasih mbak.. jalani wae 

hehe 

E Subjek pasrah 

dengan tuhan dan 

tidak mempunyai 

tujuan hidup 

Tidak 

mempunyai 

tujuan hidup 

+++ 
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43 Tapi ibu pernah gak 

pengen sesuatu atau 

target gitu? 

Ya pernah mbak Cuma yo aku 

sadar diri.. ga mampu mending 

buat makan anak-anak aja. 

    

44 Ibu punya strategi dalam 

hidup ibu tidak ? 

Gak mbak.. uripku tak jalani biasa 

wae mbak, rak gelem muluk-

muluk … rak gelem mikir adoh 

hehe.. wes ngerti rak mampu 

mbak soale… 

    

45 Maksudnya keinginan 

buat lebih maju atau 

sudah tidak menjadi 

pengemis lagi ? 

Ya ada mbak tapi gimana kaki 

saya sudah ga kuat jalan jauh, 

terus saya dapat uang yang 

cukup untuk kebutuhan saya ya 

mengemis ini mbak.. ya saya 

jalani saja.. 

E Subjek tidak 

mempunyai 

keinginan untuk 

berhenti mengemis 

karena bagi subjek 

dari mengemis 

subjek 

mendapatkan uang 

untuk memenuhi 

kebutuhan subjek. 

Subjek berfikir 

jalani saja. 

Tidak 

mempunyai 

tujuan hidup 

+++ 
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46 Kenapa ibu memilih 

membawa anak ibu saat 

mengemis ? 

Ya soalnya lebih banyak hasilnya 

mbak soale pada melas liatine.. 

K Subjek membawa 

anak agar 

dikasihani oleh 

orang-orang 

Kasihani +++ 

47 Anak ibu pernah rewel 

tidak kalau diajak 

mengemis ? 

Ya pernah to mbak.. tapi anakku 

jarang nangis soale tak kasih 

permen atau jajanan gitu mbak. 

Kan tak gendong kadang pas lagi 

tidur baru tak gendonge. 

    

48 Pernah gak ibu buat 

kelalaian atau kesalahan 

gitu bu, misalnya ? 

Pernah mbak, kan pas kui aku 

kebelet meh ke toilet terus aku 

nitipke anakku neng koncoku 

terus bar aku soko toilet aku 

langsung bali neng omah soale 

wes bengi. Aku lali gowo anakku. 

Koncoku telpon aku terus aku 

balik lagi to mbak. Hahaha 

B Subjek pernah lupa 

bahwa subjek 

menitipkan 

anaknya di 

temannya ketika 

subjek ke toilet dan 

langsung pulang 

kerumah sehingga 

subjek balik lagi 

untuk mengambil 

anaknya 

Ceroboh +++ 
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49. Apa perasaan ibu saat 

pertama kali mengemis? 

Awale sih malu mbak,soale yo 

nek missal didelok wong seng 

kenal piye, tapi aku wes putus 

asa, ya tak lakoni demi anakku. 

    

50. pertama mengemis 

mendapat berapa bu? 

150.000 mbak itu aja Cuma 

sampe siang trs aku pindah 

tempat, muter kampong dapet 

300.000 lumayan mbak, buat 

sehari-hari 

    

51 Kalo sekarang bu biasanya 

mengemis sehari dapet 

berapa? 

Kalo sekarang sih sitik mbak, 

soale sepi mba.. terus nek siang 

kadang satpol pp muter.. jadi ga 

mesti mbak… tau entuk 10rb.. 

isone go ongkos pulang tok.. 

    

 

WAWANCARA SUBJEK II : 29 September 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 
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52 Permisi bu, saya ingin 

melanjutkan wawancara 

yang kemarin hehe… 

boleh bu? 

Bolehh mbakk… wong saya gak 

lagi apa-apa kok… 

    

53 Selama ibu mengemis 

orangtua ibu tau ibu ke 

semarang mengemis ? 

Ya tau mbakk.. saya kan apa-apa 

cerita… ya ibukku iki yo meh 

gimana lagi.. wong dewe ki soko 

wong rak nduwe, yo meh diapake 

meneh .. seng penting iso golek 

duit halal.. kan ngemis rak duso 

mbak.. aku rak maling… 

    

54 Reaksi tetangga atau 

sodara ibu di desa gimana 

bu ? yang sudah 

mengetahui ibu sebagai 

pengemis? 

Sodaraku rak ngerti mbak… kan 

aku sodaranya do mencar-

mencar rak neng deso kabeh.. 

nah nek tetonggoku yo ngono.. 

ono seng cuek.. ono seng usil.. 

nek seng usil biasane ngerasani 

aku neng mburi, kui anakku seng 

wadul mbak.. terus aku ngomong 

mbe anakku ben jarke wae.. rak 

C Subjek tidak peduli 

omongan dari 

tetangga subjek di 

desa. Kalau subjek 

sedang dibicarakan, 

subjek diam saja. 

cuek +++ 
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sah dipikir.. seng penting rak 

maling ibu… 

55 Kalau akhir-akhir ini 

pendapatan ibu sedikit 

atau banyak bu? 

Ya akhir-akhir ini lumayanlah 

mbak.. rak sitik rak akeh…iki jek 

tak kumpulke go balik neng omah 

mbak,sisan go bayar anakku 

sekolah.. 

    

56 Kalau hujan ibu tetap 

mengemis ? 

Yooo kebanyakan sih gak mbak.. 

lah nek udan aku gowo anakku , 

terus sesoke loro .. kan repot 

berobat aja mahal .. rak due duit 

san.. 

D Ketika hujan subjek 

tidak mengemis 

Tidak teratur ++ 

57 Kalau ibu tidak mengemis 

terus untuk kebutuhan 

sehari-hari bagaimana bu? 

Ya irit ben dino mbak.. kadang 

aku isih ono turahan terus tak 

simpen dadine pas aku rak mlaku 

aku isih iso mangan mbe jajan 

anakku. 

    

58 Ibu pernah tidak ada 

keinginan untuk berhenti 

mengemis bu untuk saat 

Nek saat ini aku jujur rak ono 

mbak… iki satu-satune cara aku 

iso entuk duit mbak… nek aku 

A Subjek malas untuk 

bekerja lainnya 

karena subjek 

Malas +++ 
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ini? kon dadi pembantu aku wes rak 

sanggup.. saiki ya mbak bukanne 

piye-piye gajine pembantu iki 

piro, terus abot kerjone… selain 

aku wes gampang loro-loronan.. 

aku yo males mbak… nek missal 

ngemis kan kerjone mung 

njagong tok sambil njaluk-njaluk 

nek wes entuk duit bali.. rak 

kesel.. 

sudah enak menjadi 

pengemis, karena 

hasilnya yang 

lumayan dan tidak 

capek. 

59 Bearti ibu membawa bekal 

dari rumah ? 

Ya enggak mbak.. males saya 

masak kan Cuma berdua 

dirumah.. makan sak sake… terus 

nek misale aku ngemis ya beli 

lauk warteg.. sego mbe ayam 

wae 10rb wes akeh iso go wong 

loro mbak… 

A Subjek tidak pernah 

membawa bekal 

atau masak… 

karena menurut 

subjek , subjek 

hanya tinggal 

berdua jadi kalau 

lapar ya beli nasi 

warteg 

malas ++ 

60 Anak ibu sehari bisa jajan 

berapa kali bu?ibu pernah 

Wahhhh…. Anakku ki lumayan 

mbeling mbak… jajan waeee 
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memarahi anak ibu? kerjaane… nek rak dikei nangis.. 

kadang tau pas aku rak nyekel 

duit, terus urung entuk duit, 

anakku njaluk jajan rak tak kei 

nangis ndlosor-ndelosor terus tak 

jiwiiiiti terus meneng… sedino iki 

10rb jajane mbak mbak… 

61 Ibu punya temen deket ? Aku ga punya temen mbak.. 

koncoku ki yo mung neng kene 

pas njaluk-njaluk podo njaluke… 

akeh-akehe wes do tuo-tuo… aku 

ki rak tau seneng cerito 

masalahku mbe wong liyo.. 

dadine aku endem dewe mbak…. 

    

62. Oalah yasudah bu.. 

makasih banyak ya bu atas 

waktunya .. 

Ooooo ya mbak… sama-sama     
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Lampiran 1.3 Verbatim Subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA SUBJEK 3 : 25 Oktober 2016 
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No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Permisi bu, saya titi 

rahajeng mahasiswa unika 

ingin mewawancarai ibu 

sebagai subjek penelitian 

skripsi saya bu, boleh bu ? 

Iya mbak     

2. Nama ibu siapa ? Nursaadah     

3 Ibu tinggal dimana ? Waleri     

4. Di daerah mana bu? Di daerah tawang itu kalau disini 

stasiun kalo disana pesisir. Ya 

kalau naik bis bisa 15.000ribu an. 

    

5. Alamatnya tepatnya 

dimana bu ? 

Oo dikasih alamat ?      

6 Iya bu untuk data saja, ya 

kapan-kapan saya bisa 

main kesana hehe  

Emm.. tawang… kalo sekarang 

cepiring.. 

    

7. Cepiring itu Kendal bu ? Emmmm hee .. Kendal waleri RT 

09 RW 02 

    



177 
 

 

8. Ibu aslinya dimana ? Ya… cepiring Kendal     

9. Suami mana bu ?  Kendal     

10. Bisa certain gak bu, dari 

waktu ibu kecil sampai 

sekarang? 

Aku wong susah e mbak.. nek 

diceritake panjang.. 

    

11 Ya gapapa bu.. Aku kan delapan bersaudara, 

orangtua saya kan dulu orang 

miskin kerja di pabrik cepiring, 

nah waktu itu kan di PHK, dia 

terus kerja narik becak, terus 

mamaku kan jaman dulu gak ada 

KB kan , punya anakkk mulu terus 

abis ngelahirin aku yang terakhir 

terus mamaku kerja di Arab jadi 

TKW sampai 9 tahun, terus aku 

dititipin sama bude , tapi dari 

kecil itu disiksa terus.  

LB Subjek menceritakan 

latar belakang subjek 

dari kecil  

Latar 

belakang 

+++ 

12 Disiksa gimana bu? Ya maksudnya itu gini, bude saya 

itu gimana ya kasarane itu kurang 

kebek.. dulu itu dia wong mampu 

    



178 
 

 

terus bondone entek saiki dadi 

wong gendheng ngono lo, seperti 

itu dadine kan wong iki carane 

dia itu gila harta gitu.. 

13 Ooh bearti 

dilampiaskannya sama 

ibu? 

Ya gak, jadi kan aku dari kecil itu 

gak sekolah,.  

    

14 Ooh bearti gak pernah 

sekolah ? 

Ya. pernah mbak, tapi kan diajak 

minta-minta dari umur 2tahun 

lha waktunya sekolah kan udah 

didaftarin, tetangga temen-

temen kan tau kalo aku dari kecil 

diajak seperti ini kan.. dadine ki 

dimasukin sekolah terus ditinggal 

nak jaman saiki kan corone TK 

nek TK kan masih ditungguin , 

nah mbiyen ki langsung 

dilebokke SD kon mangkat dewe 

mulih dewe, corone kan nek aku 

kerjo ngene ki aku mbiyen mbe 

konco-koncoku ki ditataki, 

ML Subjek sudah diajak 

mengemis saat usia 

subjek berumur 2 tahun. 

Subjek disiksa, dianiaya 

oleh teman-temannya. 

Subjek suruh 

mengerjakan pekerjaan 

orang dewasa. 

Masa lalu +++ 
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dikepruki ngono ki ,dadine aku 

gak mau sekolah, aku bilang 

sama bude aku “ mak, mbok aku 

ditungguni , aku dikepruki” kata 

bude “ yowes to nek rak gelem 

sekolah dewe, rak sah sekolah”. 

Nah kadung rak sekolah. Umur 2 

tahun sampai 12 tahun aku dijak 

begini , kalo dirumah kon golek 

kayu, kon ngusungi watu, kon 

ngusungi kayu, kon ngusungi 

debok. Seng haruse kerjone 

wong lanang tp aku seng 

ngerjake , haruse bocah ki 

sekolah corone sekolah, masa 

bermain tapi aku dikon kerjo. 

Dalam pikiranku ini aku gak ada 

niat untuk ajak anakku seperti ini 

, tapi keadaan aku yang 

membuat aku seperti ini, kalo 

saudara-saudara aku sih agak ini 

yah, agak lumayan ya, ada yang 
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dapet suami Taiwan, mbakyuku 

dulu kan TKW luar negrinan, 

otomatis kan nek wong deso kan 

mesti sawangane kan mampulah, 

tau kan maksude kan, jenenge 

ngadu nasib neng negorone 

wong kan pak kanggo modal 

neng jowolah.. dulu pernah neng 

malaysia tapi kan Cuma satu 

tahun, karna itu disiksa terus 

sama bude aku terus aku pergi. 

Tapi aku pergi ga kerumah 

orangtua aku..aku ga mau 

mbebani siapa-siapa..  ga mau 

mbebani sedulur opo wong tuo.. 

justru wong tuo ku kandung 

goleki aku, soale aku lungo mau 

rak pamit amargane mau aku 

disiksa wae mbak.. mosok umur 

13 tahun kok dituduh  punya 

hubungan sama orang hamil 4 

bulan. 
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15 Itu yang dituduh siapa 

bu?ibu ? 

Heeh.. lah kan kalo org udah 

baligh kan ditanya anakku ga 

seberapa. Dulu pas saya diajak 

mengemis gini , celananya sobek, 

ga dikasih sandal, ga dikasih topi. 

Aku sampe bilang gini “ mak. 

Mbok aku ditukuke katok.” 

Jenenge wong wes baligh kan 

wes gedi, dadi wes ngerti isinlah. 

Jawabe budeku ngene “ rakusah 

ko nek koe go katok apik-apikan 

mengko rak ono seng ngei” aku 

yo manut wae, go katok suwek 

yo tak go, lah terus piye 

K Saat subjek diajak 

mengemis oleh budenya 

subjek dipakaikan baju 

yang sudah tidak layak 

dipakai. Menurut bude 

subjek agar banyak 

orang yang 

mengkasihani subjek.. 

kasihan +++ 

16 Bearti ibu nurut aja ya bu 

? 

Iya nurut aja tapi kan jenenge 

wong kan makin besar, makin 

besar, ono roso isin… due 

pemikiran dewelah… Lah kui aku 

trs pergi, abis pergi kan dari 

Malaysia kan aku kerja ga 

kerasan. 
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17 Ooh ibu pernah kerja 

dimalaysia juga bearti? 

Hee.. lah ituuu kabur dari rumah 

bude kan aku kerja dimalaysia.. 

    

18 Umur berapa bu saat itu? Umur 13an, aku kan dari rumah 

kan pakai baju yang tak pake itu 

tok kan, terus aku pergi ke 

terboyo aku kan kluntang 

klantung sendirian, gak ada 

temen, gak ada yang diajak 

ngobrol. Terus kan ditanya sama 

seorang laki-laki ditanya “ mbak 

nunggu siapa?” aku jawab ga 

nunggu siapa-siapa saya Cuma 

duduk disini, terus dia bilang 

mbak, saya cariin kerjaan mau? 

Ya aku bilang aku mau tapi kan 

dia gak bilang jadi TKW abis itu 

kan terus dibel in mami-mami 

maksude nek coro TKW kan 

namanya PL seng anter-anterin 

wong nang luar negeri, terus kan 

dijak neng omahe neng daerah 

tawang , itu lo mberok sebelah 

    



183 
 

 

kanan.. ( setelah itu pindah 

tempat wawancara) terus dibeliin 

baju di mberok yang rombeng 

yang bekas. Diajak kerumahnya 2 

hari, abis itu difoto kecil.. abis itu 

dibawa ke salatiga seminggu abis 

itu dibawa ke medan, terus 

dipenampungan 2bulan 

setengah, disuruh sekolah.. aku 

kan rak iso moco tulis , dadine 

sekolahe ki yo nyetrika,  mandiin 

bayi, masang sepray, terus 

terbang.. terus abis itu 

orangtuaku tau soalnya aku kirim 

itu namanya telegram kan belom 

ada HP dulu.. terus iki lo anakmu 

neng Malaysia diopeni bude 

diajar terus.. makku ki rak terimo 

, jengkel.. terus makku koyok 

dukunke ngono kui aku kin eng 

kono rak betah hawane, pengen 

pulang aja, pengen weruh omah 
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terus abis itu aku minta pulang 

sama majikan 

19 Bearti disana jadi 

pembantu ya bu?berapa 

lama ? 

Iya sekitar satu tahunanlah tapi 

kan kontranya dulu kan 2 tahun 

sekarang 3 tahun.. lah terus 

majikanku bilang kamu kalo gak 

habis kontrakan mengko balikmu 

tiket pesawate bayar dewe balik 

dewe.lha kan aku urung abis 

kontrak, aku kan kabur, ngomong 

mbe majikanku sek, see.. aku 

mau minta pulang, ditanya 

kenapa minta pulang? Lah opo 

koe neng kene tak sengeni? Dia 

jwab gak see.. saya mau pulang 

aja… terus saya ditelponin agen 

terus dibalikin kea gen abis itu 

arep dicariin majikan lagi.. saya 

ga mau saya mau pulang , kekeh 

mau pulang lha saya kabur.. 
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20 Ibu bearti kabur lagi ? Hee… kabur aku mencolot soko 

lantai nduwur.. aku neng 

Malaysia ki kluntang klantung 

dewean 

    

21 Lha terus cara ibu pulang 

gimana ? 

Waktu itu sama kayak 

disini..neng kene kan satpol PP 

ngatasi gelandangan nah neng 

kono jenenge polis.. nangani 

seng ilegal illegal.. rak due surat, 

gon.. lah terus aku ditangkap 

polis dipenjara sesasi setengah.. 

    

22 Ooh bearti cara sana 

orang yang illegal digaruk 

gitu bu? 

Hee digaruk di masukin penjara 

masing-masing tergantung.. 

misal pembantu digaruk ditelpon 

majikannnya kalo majikannnya 

mau ambil yo dijikuk tapi nek asli 

illegal yo tergantung .. nek aku 

1,5 bulan.. dipulangi naik kapal 

diturunin dipelabuhan belawan. 

Terus diciduk preman opo ya 

namanya dimasukin bis antar 
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kota 4 hari 4 malam dari blawan 

ke Madura diongkosin situ, ya 

dimakanin situ tapi ada syaratnya 

orangtuanya kalo mampu harus  

nebus 

23 Kalo yang tidak mampu 

gimana bu? 

Ya disuruh kerja disitu dulu terus 

gajinya ya buat bayar itu. Cuma 

ya ga jadi pelacur.. habis itu saya 

ditelpon , aku dibilangin siapa 

yang masih punya orangtua, yang 

masih punya alamat, nomor 

telpon, nanti saya belke gitu.. 

nah yang namanya ida ka nada 2 

kalo saya nursaadah dan ida nah 

ida itu org bandung tapi kan 

hamil, dia kan pembantu tapi 

lugu, kalo di malaysia kan 

biasanya dimanfaatin, disini juga 

kalo orang kelugunan 

dimanfaatke sama orang.. 

dimakan kesana kesini kan dia 

hamil.. nah terus yang dapet 

dkt Subjek hanya dekat 

dengan mama subjek 

karena mama subjek 

yang selalu melidungi 

dan membantu subjek 

jika sedang ada masalah 

Dekat 

dengan 

keluarga 

+ 
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telegram itu saya, tapi yang 

dipanggil ida, orangtua saya 

bilang kalo kamu emang anak 

saya sebutin keluarga satu-satu, 

la wong bukan anaknya disuruh 

sebutin yo kan ga ngerti..terus 

ditanya siapa yang namanya ida, 

saya pak , kamu dapat telegram 

sana.. pakai telpon rumah diarani 

kui loh mbak wartel. Terus 

ditanya juga kayak gitu suruh 

sebutin orangtua, ya tak sebutke 

siji siji.. habis itu percaya 

orangtuaku.. aku disana aku 

sbnernya udah 5 hari terus 

orangtua saya jemput 2 hari 

bearti disana udah 7hari yo 

seminggulah. Tapi disana suruh 

nyuci bajunya itu bos’e.. Cuma 

aku dikei mangan tok.. tapi kon 

ngumbahi klambi seomah, anak, 

bojone.. abis itu ditebus 2200jt 
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24 Saat itu umur berapa bu 

bearti ? 

Yooo 15an.. terus habis itu aku 

pulang neng  omah makku dewe.. 

karang wit cilik aku rak kumpul 

mbe keluargaku, rak kumpul 

makku to. Nah keluargaku ki 

corone koyok kasih sayangnya 

kurang.. koyoke kehadiranku iki 

do rak seneng ngono lo mbak.. 

aku iki nek neng omah koyok 

wong asing.. sampe sekarang pun 

tetap begitu.. aku ki kerja seperti 

ini keluargaku tau. 

    

25 Tapi mereka gak bilang 

gimana gitu bu? 

Yo ngono.. rak mbantu tapi 

maido.. wong kok nduwe anak 

uripmu ngontrak.. kapan koe 

nduwe omah, kapan koe ngene-

ngene.. 

    

26 Tapi mereka tau ibu 

mengemis ? 

Tauuuuu… tapikan yang disalahin 

kan suami aku, 

    

27 Lah ga pernah dinasehtin Mak’e siapa ?     
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apa gt bu sama mak”e ? 

28 Mak’e , mama ibu? Loh mama kan udah meninggal..     

29 Lah kalo yang tadi bu ? Yang tadi, yang bude itu masih, 

itu kan wonge rodo  rak kebek 

mbak.. pas aku dijak neng omahe 

kan pas kui wongtuo ku isih 

urip..wong tuoku kan kerjo neng 

arab.. corone kan dia kerja go 

keluarga , tapi bapakku ki rodok 

nakal..nakalnya tu.. seperti koyok 

wedok, nomor, dolan, mangan 

enaklah,, mamaku ki corone 

punya sakit jero.. ndue pikiran.. 

seng kenoki susune.. due kanker 

payudara..corone ki depresi 

ngonolah.. lah piye kerjo 9 tahun, 

ya 3 tahun pulang, 2tahun pulng.. 

corone bapakku nek njluk tulung 

ki, koyok didukunke ngono lo 

mba.. dikei wangi-wangi ben 
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melas ngono.. 

30 Biar dikasihani sama 

mama ibu ? 

Heee…. Dadine ngomonge go 

makan, biaya sekolah anak ,, 

padahal go saksenenge dewe..lah 

saiki mamaku mati, disaat 

pelindungku kui rak ono aku 

corone kesio-sio ngono mbak.. 

pernah aku ki berantam sama ipe 

ku kan, mergone kan ipe ku kan 

wong buta huruf, kayak 

keluargane mak’ku kan due 

omah dewe, dadine kan deknen 

ki kan omah siji dibagi loro.. siji 

pawon siji go omah.. nah ipeku 

kan ngileni kangkung.. nek missal 

aku manggoni omahe seng 

separo kui , aku dimusuh terus 

mbak.. aku saiki ngontrak-

ngontrak… aku ki melu bojo 

pondok-pondoke neng omahe 

mass’e, mbak’e lah.. mangan 
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njaluk wong lanang 

31 Itu ibu menikah umur 

berapa bu ? 

19 tahun..     

32 Terus ceritanya bagaimana 

bu pas menikah dengan 

suami ibu ? 

Pas mamaku sakit itu.. 

orangtuanya dia juga sakit yang 

sama dirumah sakit yo podo, 

yang bapaknya paru-paru , dia 

kan anak Cuma satu sekarang 

kan dirumah sakit hampir satu 

setengah bulan.. mungkin kan dia 

ga kerja kan, jadi sepunyanya 

orangtua dia jualin semua, lha itu 

kan keluargaku kan rak senenge 

kan , due bojo kok wong kere.. 

coro kasare ngono.. koe 

ngebotke bojomu, direwangi 

koyok ngono.. padahal aku ngene 

ki rak dikon bojoku, emang 

karepku dewe kanggo bantu 

ekonomi..lah manggon pondok-

pondok neng omahe wong 

dkt Semenjak ibu subjek 

meninggal dunia , 

subjek kehilanggan 

sosok pelindung dan 

merasa bahwa subjek 

seperti orang asing. 

Keluarga subjek juga 

tidak setuju subjek 

dengan suami subjek 

sekarang. Karena bagi 

keluarganya suaminya 

orang miskin 

Dekat 

dengan 

keluarga 

+ 
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mbak.. loro ati..lah piye mangan 

dirusuhi.. listrik wes bayar, banyu 

wes mbayar..bojoku nelayan 

dulunya, nek udan angin kan rak 

iso mangkat.. 

33 Bearti ikutin cuaca kan ya 

bu? 

Hee.. ngikutin cuaca.. lah carane 

kan mangan ki, nyampar 

nyandung.. tau gak ? 

    

34 Gak bu.. emang apa ? Dadine ki missal saiki mangan, 

sesok ngutang dulu tapi sesok 

gatau lagi.. itu kan masih punya 

anak satu pas itu..  

    

35 Anak ibu semuanya 

berapa? 

3… yang satu dirumah..      

36 Bearti semuanya umur 

berapa bu? 

Yaaa masih 8 tahun, 6 tahun, 2 

tahun..tapi aku nek nganu 

kadang tekon-tekonlah mbak.. 

aku kan ga due hp.. goblok rak 

iso moco, rk iso nulis.. pengen 

due facebook.. ben iso 

C Suami subjek sangat 

cuek, tidak peduli subjek 

menjadi pengemis.. 

karena suami subjek 

malas untuk bekerja 

cuek ++ 
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mencurahkan hati… maksude 

wong njaluk ki rak mesti wonge 

gagah, padahal rak ngerti semua 

keadaan.. ya bener wong minta-

minta ki akeh duite.. tapi kan rak 

kabeh wong.. terus ndue mobil, 

iso nduw kaji, siapapun siap sih 

seng gelem dadi wong njaluk, kan 

rak pengen kan, tapi gumon ki 

aku ki Cuma seng tak seriki 

malahane bojoku e mbak.. 

maksude aku kerjo koyok ngene 

ki bojoku ki orak piye carane 

bojoku kerja keras …, meh 

bahagiake bojone malah bojoku 

ki sebalike deknen ki rak nakon, 

tapi hasile gelem , dinikmati 

ngono lo mba.. tapi kan dia ga 

bilang kamu kerja.. piye ya 

bojoku ki iso kereng diaranine.. 

37 Iso kereng itu apa bu? Suka main tangan itu lo mbak.. 

aku nek ngono ki jengkele mbe 
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bojoku ki , wong lanang rak 

gelem kerjo, piye ya, delok wong 

wedok keluyuran koyok ngene 

rak ngerti udan, opo angin.. nek 

wong wedok ngene kan , rak tau 

dikei support. Aku ki jujur 

jenenge wong kan ono kurange , 

ono kelebihane, nek aku ki 

pengene dadi penyanyi.. rak 

ambisi sih Cuma mau 

ngembangke bakat wae, aku 

mbiyen jaman nom seneng 

nyanyi, kalo ada agustusan apa 

dipanggil.. Cuma wong tuo ku ki 

koyok ustadzah, ga bolehin aku 

dadi penyanyi.. didelok wong kan 

negative, Cuma kan jenenge 

wong kan bedo-bedo..tiap ada 

lomba nyanyi,nyanyi rak tau 

bojoku dukung ngono mbak… 

opo yo aku kon kerjo ngene 

terus, bojoku ngomong aku 
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ambisilah opolah, rak mikir anak.. 

justru aku mikir anak makane 

pengen rubah nasib, lah nasib ki 

nek rak dewe usaha dewe.. opo 

ono seng merubah.. bojoku 

malahan koyoke seneng aku 

kerjo ngene terus, rak mikir nek 

missal bali wengi, orak entuk 

duit, rak mikir anake keudanan 

opo kepanasen.. bojoki rodok 

keset.. 

38 Lah suami ibu 

pekerjaannya sekarang 

apa bu? 

Ambil rongsok.. tapi aku kerja 

seperti ini corone go nambel, 

misale bojoku meh opo iso tak 

tukuke.. soale nek rak ditukuke 

iso ngamuk-ngamuk.. mbiyen 

karo saiki kan sejee… nek mbiyen 

kan wong njaluk sitik nah nek 

saiki kan wes akeh, entuke 

mayan aku mbiyen jam 1, jam 2 

siang udah pulang dapetnya  ya 
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100ribu keatas.. 

39 Berangkat pagi pulang 

siang gitu bu? 

Minimal jam 7 pulang jam 1atau 

jam 2, paling sore jam 4. Kalo 

sekarang kadang dari rumah jam 

8 sampai jam 11 kadang gak 

dapet duit. Ga pulang juga 

pernah, tidurnya di karang ayu, 

kalo ga ada duit ke SK. SK kan 

bukannya malem, nanti kalau 

badannya kuat kan ke JBL, kalo 

dari JBL udah nanti tidur di 

mesjid, terus nanti pukul 3 pagi 

ke karang ayu ke pasar, nek wes 

nginep ngono kan aku balike jam 

10. Nek missal nginep besok 

setengah hari kan gapapa..  

    

40 Kalau sepi gitu biasanya 

dapet uangnya berapa bu 

? 

Ya.. kadang 80ribu, kadang 

30ribu aja juga pernah.. makanya 

kan wong ojo nilai soko jobone, 

aku mulane jujur iki mbak, aku ki 

wong koyok ngene nek njaluk 
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bang jo rak seneng.. kadang 

wonge meneng wae, kadang 

wonge gojek hape wae, kadang 

pintune ditutup.. koyok 

ngenyek.. makane aku pejabat-

pejabat ngene aku rak seneng, 

pegawai-pegawai sekarang rak 

seneng, maksude kan saiki nek 

ngei wong kan ono dendane 

koyok neng simpang lima kan 

saiki ono spanduke , aku nek kui 

jujur pengen berenti, 

41 Ibu tapi pernah gak jualan 

apa gitu ? atau kerja lain.. 

Pernahhhh…. Aku dulu pernah 

jualan ikan, jualan baju.. suamiku 

kan mbiyen dodolan klambi, , 

babydoll , ngedolke sepbret, 

sepbret neng johar hasil dari itu 

tak tukuke klambi-klambi anak-

anak tak dol neng johar, abis itu 

kan bangkrut, akeh utang terus 

aku seng nyaur.. mulane aku iki 

kerjo ngene ki kanggo nambal 

B Sewaktu berjualan 

subjek dan suami subjek 

ceroboh, karena suami 

subjek bingung ketika 

jualannya ramai, dan 

langsung diambil 

barangnya dan lupa 

mencatat yang ingin 

mengutang karena 

Ceroboh +++ 
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kebutuhan, dodol nek sepi ngono 

kan wong biasane jikuk, biasane 

kan kredit.. kesalahane bojoku ki 

rak dicatetin wonge, dadine 

wonge ki jikuk dewe-dewe 

kilo..dadine kan bangkrut.. 

masalahnya dia jualannya di neng 

dangkane dewe kilo..  

 

langsung pergi. 

42 Dangkane dewe itu apa bu 

? 

Neng dangkane dewe ki ,,, 

maksude kan misale aku 

manggon neng karangayu, 

bojoku dodol neng kene aku 

manggon neng kene, nah misale 

kan pas dasar neng kene kan 

nyateti siji-siji to.. lah kene jek 

bingung terus do crepat creruput 

jikuk dewe-dewe kan bingung 

mbak.. pek nyateti wonge jikuk 

siji terus lungo, ngono terus 

D Subjek dan suami subjek 

tidak bisa membuat 

pembeli teratur 

sehingga subjek tidak 

bisa mengendalikan 

keadaan.  

Tidak 

teratur 

+++ 
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mbak.. meh nyateti piye … 

42 Ga teratur gitu ya bu ? Hee…… dadine kurukan utang 1jt 

aku seng nyaur ngasi dilabrak 

neng omah mbak .. ngomong koe 

nyileh duit.. bojoku kan ceritanya 

begini .. ki ceritane ngene,,  

‘ mak, makde ku ki balik soko 

Malaysia, aku dikei duit 1jt, 

mbiyen rikolo pas make jik urip 

pernah ditulung, makanya 

kanggo corone balas budi, tapi 

sing lanang ki ngertine nyileh 

duit.. padahal duite ki dikei, tapi 

ngertine ngutangke yowes bar 

kui ditagih neng omah.. tapi 

bojoku nesu, wong rumongsone 

dikei kok malah ngutang, tapikan 

nagih yowes dikei.. kesalahane 

sih aku mbak.. mbiyen mbe saiki 

kan bedo.. mbiyen aku ki nek ono 

duit bojoku pengen opo iso tak 

D Dari kejadian itu 

membuat subjek 

menjadi rugi dan 

mempunyai utang. 

Tidak 

teratur 

++ 
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tukuke saiki kan wes bedo.. 

mbiyen kerjo ki gampang mbak 

orak koyok saiki angel.. opo 

meneh deknen ki rak tau kerjo 

mbak.. saksenenge dewe jajane 

ki go seneng dewe, jajan dewe, 

mabuk dewe.  

43 Senang mabuk-mabukan 

juga suami ibu? 

Hee .. kan corone wong tuane 

kan wong mampu.. lah deknen ki 

raktau ngerasake wong rekoso 

kilo.. ngertine seneng tok.. lah 

aku karang wes tau urip rekoso 

seng tak ceritake mau yo carane 

wes terbiasa… misale wong rak 

due o nek diloro-loro wes biasa 

tapi nek lebih soko batas kan iso 

mbenggel kan.. 

    

44 Lah suami ibu ini 

pekerjaannya apa? 

Wonge kan bosenan mbak.. 

jadine nek lagi gandrung iki 

wonge seneng iki, nek wes orak 

mengko genti meneh tapi ki 

D Suami subjek selalu 

bergonta-ganti 

pekerjaan, sesenangnya 

suami subjek. Jika 

Tidak 

teratur 

++ 
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kerep anu ne… kerjone kan 

ngene nek melu wong ki deknen 

rak seneng.. nek melu wong kan 

corone kekatut.. mesti wonge 

kan rodok kaku rak iso kesaru 

sitik iki lo mbak.. nek misale 

dewe kan entuk dewe, 

saksenenge dewe.. dadine ki 

bojoku kerjane mergo wes tau 

sifate aku ki rak tau ngakon , rak 

tau , yo paling nek butuhe rak 

ono ngomel-ngomel dewe.. nesu 

subjek tidak bisa 

memenuhi kebutuhan 

atau keinginan suami 

subjek. Suami subjek 

marah. 

45 Tapi suami ibu tau kalau 

ibu mengemis kan? 

Oooo ya jelas tau .. wong mosok 

njaluk kat anak umur 8 sasi 

sampe saiki.. 

C Suami subjek tidak 

peduli subjek menjadi 

pengemis 

Cuek +++ 

46 Yang anak ibu pertama 

itu?  

Hee…… lah piye mbak..     

47 Bearti ibu mengemis sejak 

kapan bu , sudah berapa 

lama ? 

Aku bar nesunan trs mbe ipeku 

kan terus aku diusir , terus aku di 

pondok-pondoke neng omahe 
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bojoku, terus kan opo-opo njaluk 

bojoku, mangan, dadine rak 

ngajeni aku.. sakduwe ku kan aku 

dol mbak… mbiyen jaman pas 

aku jek nom aku ki due mas-

masan , due hape.. tapi kan tak 

doli soko sitik-sitik go mangan 

terus saiki nek wong wedok melu 

wong lanang terus sak senenge 

dewe.. kan wong wedok yo 

jengkel mbak.. saiki diusir sama 

warga RT.. trs aku neng 

mbakyuku .. mbakyu ku kan neng 

luar negeri dadi TKW.. aku 

minggat terus aku kerjo ngene 

ki..  

48 Bearti dari kapan bu? Dari tahun 2008 sampai sekarang 

mbak.. nah anakku iki kan urung 

sekolah mbak.. soale nek ngene 

kan rak mesti entuk duit, po 

meneh bapake kan kadang kerjo 

kadang orak… mbiyen ki anakku 
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sekolah mbak masalahe ngene ki 

opo kui sekolahane kan butuh 

uang bangunan mbe wong tuo 

murid..  nah dibebani kon bayar 

125ribu jarak seminggu.. pas kui 

aku rak iso ngei mbak.. kan soale 

mbayar kos perbulan.. saiki 

taunan… mbiyen perbulan 200… 

tapi pindah-pindah makane 

nyekolahke anak mbingung.. 

kalau ga bayar disuruh jangan 

masuk sekolah dulu.. 

49 Lah itu tuh gak dikasih 

dispensasi atau 

keringanan bayar bu? 

Wong kui wes paling murah 

daripada liyane mbak.. anak yang 

tk aja sampai tk kecil.. ga tak 

lanjutin soale wes rak ono duit 

mbak.. lah aku yang bayar 

kabeh.. corone aku dadi tulang 

punggung..sampai sekarang anak 

yang gede sampai kelas 1 aja, 

kalo missal dianjutin ya udah 
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kelas 3. 

50 Ini ibu bawa anak sambil 

ngemis gitu? 

Hee… ya kadang tak tinggal ,      

51 Adek-adek ini ingin ikut 

atau ibu yang ajak ya bu? 

Anuuu mbak… nek seng cilik iki 

kan jek netek, dadine melu, nek 

pake rak mungkin momong seng 

cilik iki, nek seng gede iki nek kon 

cedak pake do rak gelem.. 

anakku ki nek mbe pake rak kelut 

corone ki rak cedak, soale ki 

pak’e ki wong e kan rodok kasar , 

kasare iki main tangan, dadi 

bocahe ki yo wedi, karo aku yo 

galak.. Cuma kan galake wong 

tuo wedok kan yo ngono kui 

omongane tok, kadang yo nek 

sangking jengkele yo  kaplok.. ya 

jenenge anak ki ono kasare ono 

orake , nek misal rak dikasari kan 

mengko ya bocahe dadi rak 
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mandiri..  

52 Anak ibu gak pernah 

rewel? 

Ya enggak , melu mboke dewe .. 

paling rewel nek misale pengen 

jajan, opo nek rak ngeleh.. beda 

lain cerita kalo anak nyewa kan 

kasih obat tidur, kan dijakartanan 

dikasih obat tidur.. paling kalo 

rewel njaluk jajan, nek missal 

dikei kan wes meneng.. 

    

53 Suka duka ibu selama 

mengemis ini apa bu? 

Orak enak mbak… rak ono 

senenge..  

    

54 Bearti ga pernah senang 

bu, sedih terus ? 

Ya sedihe ki ngene mbak, aku 

pengen kerjo seng layak, pengen 

punya omah dewe, cilik-cilik o .. 

lah saiki mikir kebutuhane.. 

kerjone iki rak mesti kadang 

seminggu 3 hari apa 4hari.. orak 

mesti mangkat mbak.. 

D Subjek mengemis 

terkadang seminggu 3-4 

kali saja.  

Tidak 

teratur 

++ 

55 Bearti tidak setiap hari bu? Orak mbak, karang kerjone ki 

mlaku wae.. orak njagong.. nek 

A Subjek malas karena 

kerjannya kan jalan 

Malas +++ 
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sepi baru njagong… nek rak golek 

tempat seng rame.. 

muter minta-minta 

jarang duduk sambil 

meminta kalau pas sepi 

subjek baru duduk 

sambil minta-minta 

56 Tetangga-tetangga tau ibu 

mengemis ? 

Ya sebagian ada yang tau , ada 

yang enggak.. 

    

57 Lah kalau yang tau reaksi 

mereka gimana bu ? 

Yooo palingo nek wes ngerti.. 

biasa soale kan jenenge wong 

kan siji-siji mbak.. kadang ono 

seng sombong..  jebul kok 

kerjone ngono.. kan wong siji-siji 

C Subjek tidak 

memperdulikan 

omongan oranglain, 

bagi subjek tiap orang 

bebas berpendapat 

Cuek +++ 

58 Tetapi tetngga ibu rata-

rata orangya seperti 

gimana ? 

Jenenge tetangga kan wonge siji-

siji mbak… urip ki nek misale 

ngurusi omongan wong ki rak 

ono ntek e mbak.. nek gampange  

nek ngeleh njaluk deknen orak 

karuan dikei..anakku dipoyokki 

gembel-gembel.. 
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59 Terus anak ibu gimana ? Yo ngomong mak , aku dipoyoki 

kae mak… terus aku ngomong 

yowes ben..bodo amat rak sah 

mikir.. 

    

60 Tujuan hidup ibu dalam 

hidup gimana bu? 

Saiki tak takok sampeyan ya, aku 

iki nek due cita-cita penyanyi 

ngene ki, ambisi opo orak mbak.. 

bojoku ki ngomong aku ambisi… 

E Subjek bercita-cita 

menjadi penyanyi, 

tetapi suami subjek 

tidak mendukung 

Tidak 

mempunyai 

tujuan 

hidup 

+ 

61 Tujuan hidup ibu sendiri 

yang ingin ibu lakukan 

suatu saat atau gimana? 

Ingin berhenti mengemis dan 

ngembangin cita-cita, nek aku 

kerjo ngene ki nek ono artis 

mesti tak cepakke.. aku neng 

Jakarta marani artis terus turu 

neng monas..  

E Subjek ingin suatu saat 

berhenti menjadi 

pengemis.. 

Tidak 

mempunyai 

tujuan 

hidup 

+ 

62 Itu pengen nonton konser 

atau gimana bu? 

Gak kan nek corone kan aku kerjo 

ngene ki , sisan golek suasana 

baru aku neng monas njaluk 

njaluk seng jek pacaran, 

dodolan…. Terus misale ono artis 

pas kui tak cepakke ki mbak tak 
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mintain uang , bilang ngefans 

terus minta uang buat 

pulang,mbe artis-artis lumayan 

duite … 

63 Jakarta sempet berapa 

lama bearti bu? 

5hari .. nek misale aku berantem 

sama suamiku aku lungo mbak..  

istilahe golek pikiran seng padang 

ngono mbak…  

    

64 Menenangkan diri gitu ya 

bu? 

Hee … menenangkan diri sambil 

golek duitlah mbak… pas ke 

Jakarta kan ono konser mbak, 

fitri karlina aku kasih 200.. minta 

sama sequrity nya mau ketemu 

mbak fitri…ditanya udah makan 

belum, nek ono pejabat malah 

tak cepaki, orak tak adohi, malah 

do ngei alhamdulilah..   

    

65 Nyepaki to gimana bu? Ya njaluk-njaluk.. salaman mbe 

njaluk duit, nek wonge seng 

pangerten yo dikei dewe… 
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66 Ibu pernah gak sih ke 

ciduk satpol pp ? 

Alhamdulilah rak tau mbak.. 

soale nek wong males kan 

njaluke neng bangjo… nek aku 

kan wes ngerti sela-selane 

amarga aku kan wis kat cilik mau 

ngene ki.. dadine kan wes 

ngerti… wong kerjo koyok ngene 

ki ono seng nikmati, ono seng 

terpaksa karena keadaan.. 

    

67 Kalau ibu sendiri 

cenderung kemana bu? 

Terpaksa mbak… sumpah 

terpaksa… suka dukane kan tak 

empet dewe… ga tau curhat mbe 

bojoku.. nek kerjo ngene ki 

kadang ono wong seng kurang 

ajar,  

    

68 Kurang ajarnya gimana 

bu? 

Ya misale kan, corone ki aku meh 

lihat susumu… aku pernah lagi 

gendong ini sama nuntun ini kan 

nah dari belakang di ikutin 

motor…emmm kamu mau gak 

tak kasih uang… tapi tak nyium 
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dulu gimana.. aku kerjo ngene ki 

bukan berate aku iso dikoyok 

ngono.. sumpah mending aku rak 

entuk duit… nek masalah 

penyanyi ki, pernah ada yang 

nawani tapi penyanyi kayak 

orang nakal, koyok neng JBL, koe 

ki jek nom jek ayu, kerjo neng 

kene wae ngeterke minuman.. 

Cuma kanggo kedok tok.. nek 

saiki mikire koyok ngono ngombe 

sambil ngelandeni.. sakjam 

50ribu, terus nek ngamar 300 

nek wonge apikan rak cetil 

mbayari ngamar.. nek neng JBL 

opo SK kan ono germone mbak… 

bayangke nek sakjam 50ribu, 

ngamar ga ada 1jam 300ribu.. po 

meneh wong seng koyok ngono 

klambine, salone , bedake larang 

mbak.. nek karaoke tok rak cukup 

mbak, nek hidupe royal kan 
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disambi ngamar..  

69 Pernah jadi pembantu ? Gak mbak… kerja pabrik… sehari 

dibayar 6ribu meh 8tahun kerjo 

kui, pas jek nom.. ga cukup kan 

nek punya anak.. nek dewe kan 

yo cukup wae..  

    

70 Bearti kalo ibu berangkat 

gini suami ibu dirumah? 

Iya dirumah, gak ngapa-ngapain…     

71 Kalo ambil rongsoknya 

kapan bearti  bu? 

Ya malem.. kalo malem kan toko 

pada tutup jadi sampahe wes 

dibuang.. dadine njikuk e nek 

bengi… 

    

72 Kalau ibu berangkat 

mengemis gimana ? 

Naik bis turun mangkang naik brt 

turun karang ayu terus melaku..  

    

73 Nek ibu ga berangkat buat 

makan gimana? 

Yaa semisal jek ono simpenan 

sitik-sitik aku rak mangat mbak, 

tapi nek wes rak due blas aku 

mangkat, walaupun iki sakjane 

awakku jek rak enak..  
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74 Oooh yaudah bu kalo gitu, 

terimakasih ya bu 

Ya mbak sama-sama..     
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,  Lampiran 2.1 Tabel Intensitas Tema Subjek 1 

 

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 MALAS A +++ a.Dengan kondisi subyek yang sulit untuk berjalan normal ini membuat subyek 

menjadi malas untuk bekerja lainnya dan memutuskan untuk mengemis. 

b. subyek malas untuk beribadah ke gereja karena malas untuk mandi 

c. subyek jika tidak malas subyek berjualan Koran di siang hari 

2. CEROBOH B +++ Subyek sering tidur meninggalkan barang dagangannya , hal tersebut membuat 

subyek menjadi bangkrut 

3 CUEK C ++ Subyek tidak memperdulikan omongan oranglain tentang dirinya. 

4.  TIDAK TERATUR D +++ Kalau tidak malas subyek berjualan Koran di siang harinya dan pada malam 

harinya mengemis. 

5. TIDAK 

MEMPUNYAI 

TUJUAN HIDUP 

E ++ Subjek tidak memikirkan tujuan hidupnya, mengikuti arus saja. 

Keterangan : 

- : Tidakmuncul          ++ : Sedang         + : Rendah                    +++ : Tinggi  
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Lampiran 2.2 Tabel Intensitas Tema Subjek 2 

 Keterangan : 

- : Tidakmuncul          ++ : Sedang   +    : Rendah                    +++ : Tinggi 

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 MALAS A +++ Sifat malas subjek ini timbul saat subjek merasakan mendapatkan 

uang dengan mudah. 

2. CEROBOH B +++ Subjek pernah meninggalkan anaknya di temannya saat hendak 

pulang. 

3 CUEK C +++ Subyek tidak memperdulikan omongan oranglain tentang dirinya. 

4.  TIDAK 

TERATUR 

D ++ Kegiatan subjek sehari-hari tidak teratur, kadang subjek mengemis 

dan kadang tidak. 

5. TIDAK 

MEMPUNYAI 

TUJUAN 

HIDUP 

E +++ Subjek tidak memikirkan tujuan hidupnya. 
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Tabel 2.3 Tabel Intensitas Tema Subjek 3 

 

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 MALAS A +++ a.subjek sudah diajak mengemis dengan budenya sejak subjek 

berumur 2 tahun sampai umur 15 tahun 

b. subjek tidak bersekolah lagi sejak kelas 1 SD 

C. Subjek mengemis jika uang subjek sudah habis, karena perjalanan 

subjek ke kota jaraknya jauh sehingga tidak memungkinkan untuk 

mengemis setiap hari. 

d. menurut subjek dirinya yang tidak memiliki keterampilan dan 

pendidikan yang tinggi tidak memungkinkan untuk bekerja lainnya  

2. CEROBOH B +++ Subjek dengan suaminya dahulu pernah berjualan tetapi tidak 

bertahan lama karena subjek dan suaminya kelabakan saat banyak 

orang yang melihat atau membeli dagangannya sehingga orang-orang 

yangmengambil barang dagangannya tidak tau. Hal itu 

mengakibatkan subjek punya hutang dan rugi. 

3 CUEK C ++ Subyek tidak memperdulikan omongan oranglain tentang dirinya. 

4.  TIDAK TERATUR D +++ Terkadang subjek mengemisnya 3-4 x dalam seminggu bahkan 1x 

seminggu.  
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5. TIDAK 

MEMPUNYAI 

TUJUAN HIDUP 

E ++ Subjek tidak memikirkan tujuan hidupnya, mengikuti arus saja. 
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