
 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

 

PANDUAN WAWANCARA 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Identitas subjek 

a. Siapa nama Anda? 

b. Berapa usia Anda sekarang? 

c. Darimana Anda berasal? 

d. Tolong ceritakan tentang keluarga Anda. 

- Apakah Anda dekat dengan anggota keluarga Anda yang lainnya? 

- Siapakah anggota keluarga yang  paling dekat dengan Anda? 

- Bagaimana intensitas kunjungan keluarga Anda selama Anda tinggal di 

panti wredha? 

e. Bagaimana kesehatan Anda saat ini? 

 

2. Emotional Loneliness 

a. Intimate relationship 

- Apakah Anda memiliki seseorang yang memiliki hubungan yang dekat 

dengan Anda? 

b. Kehilangan sosok attachment 

- Apakah Anda pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti bagi 

Anda? 

- Bagaimana cara Anda untuk kembali bangkit setelah ditinggalkan oleh 

orang tersebut? 

c. Kekosongan/emptiness 

- Pernahkah Anda merasakan kekosongan di hati Anda terkait dengan kasih 

sayang dari orang-orang yang Anda kenal? 

- Bagaimana Anda memaknai kehidupan Anda saat ini? 
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d. Abandonment 

- Apakah Anda merasa diabaikan oleh keluarga atau orang-orang di sekitar 

Anda? 

- Bagaimana intensitas perhatian yang diberikan oleh para perawat di 

panti? 

 

3. Social Loneliness 

a. Friendship 

- Berapa banyak teman yang Anda miliki saat ini? 

- Dengan siapa saja Anda masih menjalin kontak/relasi saat ini? 

- Bagaimana hubungan Anda dengan para perawat yang ada di panti? 

b. Boredom dan passivity 

- Kegiatan apa saja yang dilakukan setiap hari saat di panti? 

- Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang? 

- Apakah Anda merasa jenuh dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan? 

c. Perubahan tempat tinggal 

- Perbedaan apa saja yang Anda rasakan antara hidup di rumah dan di 

panti? 

- Bagaimana proses adaptasi yang Anda alami selama tinggal di panti? 

d. Penolakan   

- Apakah Anda mengalami penolakan dari keluarga atau lingkungan Anda? 
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4. Faktor-faktor loneliness 

- Pekerjaan apa saja yang pernah dilakukan sewaktu muda dulu? 

- Tingkat pendidikan terakhir apa yang Anda selesaikan? 

- Sejak kapan Anda tinggal di panti wredha? 

- Mengapa Anda memutuskan untuk tinggal di panti wredha? 

- Selama tinggal di panti wredha, apakah Anda sering pergi keluar untuk 

berjalan-jalan sendiri sendiri? 

- Kegiatan sosial apa saja yang pernah diikuti sewaktu muda? 

- Dengan siapa saja Anda berbagi cerita tentang kehidupan Anda sehari-

hari? 

- Apakah yang Anda rasakan setelah tinggal di panti wredha? 

- Apa saja kehilangan yang pernah Anda alami? (keluarga, pekerjaan, 

teman-teman) 

- Bagaimana penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri? 

- Apakah Anda merasa Anda layak untuk dicintai dan mendapatkan 

perhatian yang cukup dari orang lain? 

- Dalam berkomunikasi dengan orang lain, apakah Anda termasuk orang 

yang aktif atau pasif? 

- Bagaimana respon Anda terhadap orang yang baru dikenal? 

- Bagaimana hubungan Anda dengan teman teman Anda semasa muda 

dulu? 

- Bagaimana hubungan Anda dengan sesama penghuni panti wredha 

disini? 

- Bagaimana tanggapan Anda saat diputuskan (atau memilih) bahwa Anda 

akan tinggal di panti wredha? 

- Permasalahan apa saja yang Anda rasakan selama tinggal di panti 

wredha? 
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- Bagaimana rencana Anda kedepan? 

- Impian-impian apa yang ingin Anda capai kedepannya? 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

 

HASIL PENELITIAN 
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1.1 VERBATIM SUBJEK 1 

 

No. Pertanyaan  Jawaban  Kode  Tema  Intensitas Keterangan 

1 Selamat sore oma, oma 

namanya siapa? 

Puji     

2 Sekarang oma usianya 

berapa? 

Tahun ini berapa ya, 63 tahun  Usia subjek   

3 Enaknya mau dipanggil apa? 

Oma Puji apa Bu Puji? 

Hehehe, terserah.. Bu Puji aja 

ndapapa 

    

4 Bu Puji udah berapa lama 

tinggal di rela bakti? 

Kurang lebih ya 1,5 tahunan 

gitu kalo nda salah 

    

5 Hmm..iyaa. Bu Puji asalnya 

darimana, Bu? 

Dari Kalasan  Latar belakang 

subjek 

  

6 Ee, Kalasan tuh mana ya Bu? Di Jogja     

7 Oooh, di Jogja Iya, di kampung kok. Bukan 

anu, bukan perumahan. Jadi di 

depan rumah saya itu sawah. 

Disana kebanyakan orangnya 

bertani. 

 Latar belakang 

subjek 

  

8 Enak dong kalo  di 

perkampungan gitu, kan 

hawanya adem Bu. Nggak 

rame juga jalannya. 

Iya, hehehehe      

9 Kalo Bu Puji dulu waktu 

masih muda kerjanya apa 

Bu? 

Nggak kerja, saya di rumah 

saja 

 Latar belakang 

subjek 

  

10 Oooh, jadi ibu rumah tangga 

gitu ya? 

Iya      

11 Di rumah dulu ada pembantu 

nggak,  Bu? 

Nggak ada     
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12 Bu Puji kan dari Jogja, kok 

bisa tinggal di rela bakti 

semarang? 

Dulu taunya dari suster     

13 Kalo boleh tau sekarang 

suami dimana ya? 

Suami sudah meninggal, sakit.  Keluarga subjek   

14 Kapan meninggalnya? Sudah dua tahun yang lalu. 

Dulu kan sakit, tapi itu, ada 

suster. Jadi dirawat suster, 

susternya baik sekali. Jadi 

telaten merawatnya. 

 Keluarga subjek   

15 Dirawat di rumah atau di 

rumah sakit? 

Di rumah, tapi kalo lagi kumat 

nanti dibawa ke rumah sakit. 

    

16 Oooh, turut berduka cita ya, 

Bu. Maaf kalo misal jadi 

bikin inget sama suaminya. 

Iya, ndapapa kok.     

17 Bu Puji anaknya ada berapa, 

Bu? 

Ada 3, laki-laki 2, yang 

perempuan 1. 

 Keluarga subjek   

18 Sekarang anak-anaknya Bu 

Puji dimana? 

Yang satu nya jadi suster, 

yang satunya kerja. Terus 

yang paling kecil masih SMA. 

 Keluarga subjek   

19 Yang paling kecil SMA 

dimana? 

Di Purworejo, dulunya di 

seminari tapi terus keluar. Di 

seminari sampe kelas 2. 

 Keluarga subjek   

20 Keluarnya kenapa, Bu? Kenapa ya dulu, itu gara-gara 

temen-temennya sih. Terus 

habis gitu pindah ke sekolah 

biasa. 

    

21 Bu Puji selama tinggal di 

rela bakti pernah pergi-pergi 

keluar gitu nggak? Atau 

mungkin pulang ke kalasan? 

Pernah, kemaren saya ke 

Jakarta. Anak saya 

ditahbiskan jadi suster. 

   Subjek mengunjungi 

keluarga 
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22 Oya? Ke Jakartanya sama 

siapa, Bu? 

Sama mbak Endah, saya 

ditemenin ke Jakarta waktu 

itu. 

    

23 Kapan itu ke  Jakartanya? 3 bulan yang lalu.     

24 Naik apa Bu ke Jakarta? Naik bis, itu ditemenin. 

Katanya saya nggak boleh 

pergi-pergi sendiri. 

    

25 Nginep gitu, Bu? Dimana 

nginepnya? 

Iya, di tempatnya anak saya.     

26 Sama anak-anak masih 

sering komunikasi? Anak-

anak pernah berkunjung 

kesini nggak? 

Pernah, waktu itu pada kesini. 

Nanti tidurnya dicariin sama 

Mbak Endah. Di tempat kaya 

kos-kosan gitu. Di daerah situ, 

di deket sekolah sini ya. 

   Anak-anak pernah 

berkunjung 

27 Ooo..jadi kalo berkunjung 

ke Semarang gitu pada 

nginep ya? 

Iya, pada nginep disitu.     

28 Seneng nggak Bu kalo 

ditengokin sama nak-

anaknya? 

Ya seneng saya. Hhehe.     

29 Bu Puji kesini bawa HP gitu 

nggak? 

Nggak, saya nggak punya HP.    Subjek tidak memiliki 

alat komunikasi 

30 Terus kalo komunikasi sama 

anak gitu gimana dong, Bu? 

Sms gitu, kalo nggak telepon. 

Ke Mbak Endah, nanti terus 

disampaikan ke saya. 

 Komunikasi 

dengan keluarga 

 Komunikasi lewat 

Mbak Endah 

31 Ooh, jadi kalo misal mau 

kabar-kabarin gitu lewatnya 

ke mbak Endah ya? 

Iya      

32 Biasanya kalo lagi 

komunikasi sama anak-anak 

bahas apa Bu? 

Ya pasti tanya kabar, tanya 

kesehatannya gimana. Terus 

juga tanya punya uang nggak. 

 Komunikasi 

dengan keluarga 

 Anak-anak 

menanyakan kabar 

saat ini 
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Anak saya yang suster itu suka 

kirim paket kesini. 

33 Kalo kirim paket gitu 

biasanya kirim apa? 

Kirim sabun buat mandi, terus 

balsem. Sama obat-obatan. 

    

34 Hmmm..Bu Puji sekarang 

kondisi kesehatannnya 

gimana? Kemarenan itu 

katanya habis mondok di 

rumah sakit ya? 

Sekarang sehat kok. Ya kaya 

gini lah. Hhehe. Iya kemaren 

habis mondok di rumah sakit. 

Kurang lebih seminggu. 

 Riwayat 

kesehatan subjek 

  

35 Wah ya lumayan lama juga 

yaa. Sakit apa Bu? 

Gangguan pencernaan.  Riwayat 

kesehatan subjek 

  

36 Selama sakit yang nemenin 

di rumah sakit gitu siapa? 

Mbak Endah, sama mbak-

mbaknya yang lain juga. 

Biasanya nanti gantian. 

    

37 Dimana Bu kemaren 

mondoknya? 

Di rumah sakit Elisabeth.     

38 Tapi kalo sekarang udah 

sehat lagi kan ya, Bu? 

Iya sudah.     

39 Ini kan Bu Puji sekarang 

pake kursi roda, kalo misal 

jalan sendiri gitu masih bisa 

nggak? 

Sudah nda bisa jalan sendiri. 

Jadi ya pake kursi roda terus. 

Kalo ada apa-apa, mau ke 

kamar mandi gitu misalnya, 

nanti minta tolong sama 

perawatnya. Disini 

perawatnya baik-baik sekali. 

 Kondisi 

kesehatan subjek 

  

40 Jadi sekarang butuh dibantu 

sama orang gitu yaa. Bu Puji 

udah berapa lama pake kursi 

roda? 

Baru kurang lebih 6 bulan. 

Dulu waktu kesini masih bisa 

jalan, tapi  terus pernah jatuh. 

Dua kali gitu kalo  nda salah. 

Abis gitu sama Mbak Endah 

udah disuruh pake kursi  roda 

saja. 

 Kondisi 

kesehatan subjek 
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41 Di panti sehari-hari 

kegiatannya apa aja, Bu? 

Kalo pagi bangun jam 

setengah enam, terus nanti 

mandi. Abis mandi duduk-

duduk di depan sama yang 

lain. Sarapan jam 8. Terus 

nanti, pagi berdoa, jam 10 ada 

snack. Setelah snack masuk 

lagi ke dalam, tidur. Jam 

setengah dua bangun terus 

mandi jam setengah tiga-an. 

Abis mandi duduk-duduk lagi 

di luar. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

42 Kalo sore di luar 

kegiatannya apa aja? 

Ada snack dulu, terus ada doa 

rosario nanti jam empat. 

Setelah itu makan terus selesai 

makan ke dalam lagi. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

 Waktu masuk kedalam gitu 

langsung tidur, Bu? 

Enggak.     

43 Terus ngapain aja biasanya? Ya paling ngobrol-ngobrol 

sama yang di sebelahnya. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

44 Bu Puji kalo tidur 

sebelahnya siapa aja? 

Mak meri, sama itu mbah 

buyut. 

    

45 Di depan itu kan ada TV, Bu. 

Suka nonton TV nggak? 

Ndak, saya nggak suka nonton 

TV. Bingung mau nonton apa. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

46 Ini kok sukannya bawa-bawa 

tas, tasnya isinya apa aja, 

Bu? 

Obat, sama balsem. Ada 

rosario juga buat nanti kalo 

mau doa. 

    

47 Obat apa, Bu? Ya ini buat kalo sakit. Ada 

buat sakit kepala, buat sakit 

perut, sama ada vitamin. 
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48  Bu Puji berarti sekarang 

harus selalu dibantu sama 

perawatnya ya kalo misal 

mau ngapa-ngapain gitu? 

Iya, kalo jalan aja. Makan 

sama mandi saya masih bisa 

sendiri. 

    

49 Bu Puji pernah merasa bosan 

gitu nggak sama rutinitas 

kegiatan sehari-hari? 

Enggak, biasa aja.     

50 Bu Puji pernah pengen jalan-

jalan keluar gitu nggak kalo 

misal lagi bosen? 

Nggak. Saya males pergi-

pergi. Hehehe. Jalannya juga 

udah susah. 

    

51 Selain waktu ke Jakarta itu, 

Bu Puji pernah pulang 

nggak? 

Pernah, waktu itu pulang ke 

Kalasan. 

   Subjek pernah pulang 

ke Kalasan 

52 Berapa hari Bu? Dua hari.     

53 Itu dulu waktu ke Kalasan 

sama siapa? 

Sama kakak saya, tidurnya di 

tempat kakak saya. 

    

54 Ngapain aja Bu waktu 

pulang ke Kalasan? 

Ya ketemu sama saudara-

saudara. Terus itu saya minta 

ijin juga ke Mbak Endah buat 

periksa kesana. 

    

55 Periksa apa Bu? Katarak, waktu itu kan 

sekalian. Sekalian pulang 

sama terus periksa mata. 

    

56 Sekarang kataraknya sudah 

dioperasi? 

Sudah.     

57 Bu Puji kan kadang masih 

dikunjungi sama anak-anak, 

Nah hubungan keluarga 

antara Bu Puji sama anak-

anak itu sendiri gimana? 

Baik, hubungan sama anak-

anak baik. Waktu mau kepanti 

juga anak-anak pada bilang, 

“Mah, udah mamah di rumah 

aja. Gausah kesana, gausah ke 

panti?” 

 Relasi dengan 

keluarga 
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58 Terus Bu Puji sendiri gimana 

tanggepannya kalo anak-

anak lagi kaya gitu? 

Ya sedih saya kalo anak-anak 

kaya gitu. 

   Muncul perasaan sedih 

59 Ini berarti Bu Puji sendiri 

yang memilih untuk tinggal 

di panti? 

Iya, soalnya di rumah juga 

udah tinggal sendirian. Suami 

saya kan sudah meninggal, 

anak-anak juga uda nggak di 

rumah. 

FED-1 Alasan tinggal di 

wisma lansia 

+++ Subjek harus tinggal di 

wisma lansia karena 

suami sudah 

meninggal 

60 Susah ya kalo di rumah 

sendirian, kalo misalkan ada 

perlu apa-apa harus cari 

sendiri. 

Iya, kalo di rumah sendiri kan 

susah. Kalo misalkan di panti 

banyak temennya, terus juga 

makannya teratur. 

FED-1 Alasan tinggal di 

wisma lansia 

+++ Subjek tinggal di 

wisma lansia karena 

tidak ada yang 

merawat di rumah 

61 Kalo sama anak-anak gitu 

paling deket sama yang 

mana, Bu? 

Anak saya yang perempuan 

itu sayang sekali sama 

papahnya, dulu waktu 

papahnya sakit ya dia banyak 

bantu mengurus. 

Anak saya yang perempuan 

itu pinter sekali, bukan 

sombong ya. Nilainya selalu 

bagus. Dulu waktu SMA 

selalu dapet peringkat. 

    

62 Oyaa? Hebat ya anaknya, 

dulu SMAnya dimana? 

Di ursulin Solo. Dia nggak 

kos, jadi setiap hari bolak-

balik dilaju. Dulu pacarnya 

juga baik, kadang main ke 

rumah. Meneruskan kuliah di 

Jogja, tapi setelah itu pengen 

jadi suster. 

    

63 Tanggapannya Bu Puji sama 

suami gimana dulu waktu 

anaknya mau jadi suster? 

Suami sih terserah saja sama 

dia. Kemarin habis 

ditahbiskan di Jakarta. Waktu 
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itu pernah jadi Kepala SMA di 

Tegal, tapi terus pindah ke 

Jakarta. Ini sementara katanya 

lagi di Tegal lagi, 

diperbantukan karena disana 

kurang guru. 

64 Bu Puji berarti paling dekat 

dengan anak perempuannya 

yang jadi suster itu ya? 

Iya. Dia yang paling sering 

nanya kabar. Kalo yang laki-

laki jarang. 

 Komunikasi 

dengan anak 

 Anak perempuan 

sering menanyakan 

kabar 

65 Bu Puji kan dekat sama 

anak-anak, dulu waktu awal 

pertama tinggal di panti 

lansia gimana Bu? 

Pertamanya itu kan suami 

saya sakit, terus saya bilang ke 

anak-anak mau tinggal di 

panti. Terus anak-anak cari-

cari info, sama terus juga 

dikasih tau sama suster yang 

ngerawat suami saya itu. Liat 

di koran ada, disini di wisma 

rela bakti. Akhirnya saya 

berangkat ke Semarang, 

diantar sama anak-anak saya. 

 Alasan tinggal di 

wisma lansia 

  

66 Waktu pertama tinggal disini 

gimana, Bu? Kerasan 

nggak? 

Enggak, waktu 3-4 bulan itu 

saya merasa nggak kerasan 

gitu. 

SL-P Penolakan  ++ Subjek awalnya tidak 

kerasan 

67 Nggak kerasannya gimana, 

Bu? 

Ya gitu, saya merasa nggak 

betah. Jauh juga dari keluarga. 

Saya pengennya di rumah 

saja. 

SL-P 

SL-PTT 

Penolakan 

Perubahan 

tempat tinggal 

++ 

+++ 

Subjek merasa tidak 

betah dan ingin tinggal 

di rumah 

68 Terus kenapa kok nggak 

pulang, Bu? 

Nggak boleh sama mbak 

Endah. Katanya saya suruh 

disini saja. Sama oma-oma 

yang lain. 
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69 Tapi sekarang gimana, Bu? 

Sudah mulai kerasan. 

Yasudah, sekarang ya begini 

saja. 

    

70 Kalo sekarang gitu masih 

sering komunikasi sama 

teman-teman sewaktu muda 

nggak, Bu? 

Sudah nggak pernah ya, sudah 

tidak pernah lagi. Apalagi 

saya juga tidak ada alat 

komunikasi. Beberapa teman 

saya juga sudah meninggal. 

SL-F 

 

 

 

FID-1 

Friendship 

(pertemanan) 

 

 

Hubungan sosial 

terbatas 

++ 

 

 

 

++ 

Subjek sudah tidak 

pernah berkomunikasi 

dengan teman-teman 

lama 

71 Kalo dengan sesama 

penghuni panti disini gimana 

hubungannya, Bu? 

Disiniya baik-baik saja sama 

yang lainnya. 

    

72 Dengan sesama penghuni 

paling deket sama siapa, 

Bu? 

Dekat sama semua, tapi dulu 

waktu masih di belakang saya 

sekamar sama Nek Endang. 

Jadi dekat. 

SL-F 

 

 

FIH-1 

Friendship 

(pertemanan) 

 

Memiliki 

hubungan baik 

dengan 

penghuni dan 

perawat 

++ 

 

 

+++ 

Subjek dekat dengan 

penghuni 

73 Dekatnya itu karena apa, 

Bu? 

Dulu kalo jalan-jalan di panti 

sukanya gandengan berdua, 

soalnya kan sama-sama sudah 

susah jalan. Itu dulu sebelum 

saya pake kursi roda. Terus 

kalo lagi susah tidur nanti 

berdoa bersama di kamar. 

SL-F Friendship 

(pertemanan) 

+++ Relasi subjek dengan 

Nek Endang  

74 Kadang susah tidur gitu, Bu? Iya kadang-kadang. Kalo 

misal lagi banyak pikiran. 

   Subjek sulit tidur 

apabila sedang banyak 

pikiran 

75 Kepikiran apa memangnya? Kepikiran anak-anak. 

Keadannya bagaimana. 
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76 Kalo perawat-perawatnya 

gimana, Bu? Sama oma-

omanya baik nggak? 

Baik-baik semua disini. Kalo 

misal butuh apa nanti dibantu. 

Tapi waktu itu saya pernah 

nangis, gara-gara dibohongin 

sama mbak Endah. 

SL-F 

 

FIH-1 

 

Friendship 

(pertemanan) 

Peran sosial 

 

 

++ 

 

++ 

Relasi yang baik 

dengan perawat 

Memiliki hubungan 

baik dengan perawat 

 

77 Dibohongin gimana, Bu? Itu, waktu itu kan bilangnya 

anak saya mau dateng. Mau 

nengokin saya ke Semarang. 

Saya sudah nungguin gitu, 

tapi terus ternyata anak saya 

nggak dateng. Jadi saya 

dibohongin sama mbak Endah 

gitu. (sambil nangis) 

    

78 Terus Bu Puji perasaannya 

gimana waktu itu? 

Sedih ya rasanya, terus saya 

nangis. 

FID-2 Respon 

psikologis 

++ Merasa sedih karena 

dibohongi 

79 Sedih ya, udah ditungguin 

gitu tapi anaknya nggak 

dateng? 

Iya, saya sudah nungguin di 

luar. 

    

80 Hmm..Bu, saya mau tanya, 

tapi sebelumnya saya minta 

maaf kalo nanti 

menyinggung perasaan. Bu 

Puji pernah merasa 

terabaikan nggak oleh 

keluarga karena harus 

tinggal di panti?  

Enggak, saya nggak pernah 

merasa diabaikan oleh anak-

anak. Soalnya anak-anak juga 

kadang  masih nengokin 

kesini. Cuma ya jarang karena 

mereka punya kesibukan 

masing-masing. Kalo lagi 

pada nggak sempet kesini 

kadang saya mikir gini, apa 

iya to anak-anak lupa sama 

saya, apa sibuk sekali sampai 

nggak sempet nengok. 

EL-A 

 

 

 

 

 

EL-A 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

+ 

 

 

 

 

 

++ 

Tidak merasa 

diabaikan 

 

 

 

 

Merasa anak 

melupakan subjek dan 

tidak sempat 

menengok 
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81 Selama disini Bu Puji sering 

keinget sama anak-anak gitu 

nggak Bu? 

Sering sekali, tiap hari saya 

juga selalu berdoa untuk anak-

anak saya. 

    

82 Bu Puji selama tinggal di 

panti lansia ini merasa 

kesepian tidak? 

Iya, tapi terkadang ya saya 

nggak merasa kalo saya itu 

kesepian. 

    

83 Kenapa memangnya Bu? Kalo misalkan lagi ada 

kegiatan, atau mengobrol 

bersama teman-teman, saya 

merasa saya tidak sendirian. 

SL-F Friendship 

(pertemanan) 

++ Merasa tidak sendirian 

saat sedang ada 

kegiatan 

84 Kesepian itu Bu Puji 

ngerasainnya kalo lagi 

gimana, Bu? 

Ya kalo saya lagi teringat 

sama keluarga saya. Teringat 

suami yang sudah meninggal 

dan anak-anak yang sudah 

hidup terpisah. 

EL-KA 

 

 

 

EL-IR 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

+++ 

 

 

 

+++ 

Subjek teringat akan 

suami 

 

 

Subjek teringat kepada 

anak yang sudah hidup 

terpisah 

85 Apakah kepergian suami Bu 

Puji dulu memberikan 

dampak yang besar bagi Bu 

Puji? 

Iya, sangat besar. Saya merasa 

sangat kehilangan. Biasanya 

selalu bertemu setiap hari. 

Saya kan juga ibu rumah 

tangga, sebagian besar waktu 

saya di rumah. Waktu suami 

saya meninggal saya merasa 

sedih sekali. (sambil nangis) 

EL-KA 

 

 

 

 

FED-2 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

 

Kehilangan 

suami 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Subjek merasa sangat 

kehilangan saat suami 

meninggal 

86 Yang tabah ya, Bu. 

Walaupun suami sudah 

meninggal kan Ibu masih 

punya anak-anak yang 

sangat sayang sama Ibu. 

Iya.     
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87 Bu Puji pernah merasakan 

kekosongan di hati gitu 

nggak? 

Kekosongan yang gimana ya?     

88 Yaa tentang kehidupan Bu 

Puji saat in, tentang keluarga 

mungkin, atau teman-teman. 

Ooh, mungkin keluarga ya. 

Buat saya keluarga itu sangat 

penting. Sekarang ini saya 

tinggal di wisma lansia kan 

jauh dari anak-anak saya. 

Saya merasa di dalam diri 

saya selalu ada yang kurang. 

 

 

 

 

EL-E 

 

 

 

 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

Subjek merasa ada 

yang kurang pada 

dirinya 

89 Kurangnya itu seperti apa, 

Bu? 

Saya merasa kalo saya hidup 

tetapi hanya begini saja. 

Kadang saya merasa tidak 

puas akan kehidupan saya 

yang seperti ini. 

EL-E Emptiness 

(kekosongan) 

++ Merasa tidak puas 

akan kehidupan saat 

ini 

90 Berarti kalo misalkan bisa 

milih, Bu Puji lebih memilih 

mana? Tinggal disini atau 

bersama keluarga? 

Ya saya sebenarnya ingin 

bersama keluarga, tetapi kan 

kondisinya tidak 

memungkinkan untuk seperti 

itu. 

   Ketidakcocokan antara 

keinginan dan kondisi 

saat ini 

91 Iyaa juga ya, hehehe. Eh, Bu 

Puji saya liat lebih sering 

diam dan mendengarkan 

oma-oma yang lain. Bu Puji 

orangnya memang tidak 

terlalu suka berbicara ya? 

Ya, saya kalo ngomong juga 

sudah agak susah. Suka 

bingung juga mau ngobrol 

apa. Tapi kalo yang lain 

mengajak ngobrol ya saya 

menanggapi. 

    

92 Lebih sering mendengarkan 

oma-oma yang lain kalo lagi 

cerita ya Bu. Hehehehe  

Iyaa.      

93 Nah, Bu Puji kan disini 

merasa kesepian yaa..itu 

Biasanya ya saya jadi susah 

tidur, terus juga nggak tau 

kenapa badannya jadi lemas 

 Dampak dari 

loneliness yang 

 Susah tidur, lemas, 

tidak selera makan 
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berdampak ke kehidupan 

sehari-hari nggak, Bu? 

juga. Mau makan juga rasanya 

nggak enak. 

dialami 

(perilaku) 

94 Tetep makan dong, Bu. Kalo 

nggak makan nanti sakit lagi 

lho. 

Hhehehe, iya.     

95 Bu Puji sendiri untuk 

rencana kedepan nantinya 

gimana? Akan tetap tinggal 

disini atau bagaimana? 

Kalo saya mungkin ya akan 

tetap disini, tetapi nanti 

kedepannya saya tidak tahu 

bagaimana. 

 Rencana subjek 

untuk masa 

depan 

  

96 Yah semoga dimanapun Bu 

Puji tinggal nanti, Bu Puji 

menemukan rasa nyaman 

dan kebahagiaan ya Bu. 

Hhehehe. Iya, nak. Terima 

kasih. 

    

 

No. Pertanyaan  Jawaban  Kode  Tema   Keterangan 

97 Selamat sore, Bu. Hari ini 

saya mau tanya-tanya lebih 

dalam tentang kesepian yang 

dialami oleh Bu Puji selama 

tinggal di panti. 

Oh, iya.     

98 Bu Puji sendiri mengalami 

kesepian dari kapan, Bu? 

Hmm..kapan ya. Mungkin ya 

dari awal-awal pertama saya 

masuk sini. 

 Pengalaman 

loneliness 

 Mengalami loneliness 

dari awal tinggal di 

wisma lansia 

99 Selama 1,5 tahun ibu tinggal 

di panti, kesepian yang 

dirasakan itu gimana, Bu? 

Apakah bertambah parah 

atau mungkin berkurang? 

Ndak tentu ya rasanya. 

Terkadang terasa sekali, tapi 

terkadang ya biasa saja. 

 Pengalaman 

loneliness 

 Kadang terasa, kadan 

tidak 

100 Bu Puji sendiri merasa 

kesepian alasannya kenapa, 

Bu? 

Ya sepertinya karena saya 

jauh dari keluarga ya. Dari 

dulu saya di rumah kan 

seorang ibu rumah tangga, 

selalu dekat dengan keluarga. 

EL-IR 

 

 

 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

+++ 

 

 

 

 

Subjek jauh dari 

keluarga 
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Sekarang suami saya sudah 

tidak ada, anak-anak juga jauh 

tempat tinggalnya. Rasanya 

tinggal di sini berbeda dengan 

di rumah. 

EL-KA 

 

 

 

SL-PTT 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

Perubahan 

tempat tinggal 

+++ 

 

 

 

+++ 

Suami sudah 

meninggal 

 

 

Ada perbedaan antara 

tinggal di rumah dan di 

wisma lansia 

101 Kalau disini merasa nyaman 

nggak, Bu? 

Kalo nyaman ya sebenarnya 

nyaman. Disini semua baik-

baik. Tapi ya itu, rasanya 

berbeda dengan tinggal 

bersama keluarga. 

SL-PTT 

 

Perubahan 

tempat tinggal 

++ Subjek merasa 

nyaman di wisma 

lansia 

102 Bu Puji kan awalnya nggak 

kerasan tinggal disini, dulu 

waktu awal juga merasa 

kesepian? 

Iya, rasanya saya pindah ke 

sini. Waktu pertama tidak ada 

yang kenal, saya merasa tidak 

punya teman. Saya pindah 

jauh dari rumah dan merasa 

susah beradaptasi di tempat 

baru yang sangat asing buat 

saya. 

SL-P 

 

 

 

FID-2 

Penolakan 

 

 

 

Respon 

psikologi 

 

 

++ 

 

 

 

++ 

Subjek kesulitan 

beradaptasi di tempat 

yang baru 

103 Dari awal tinggal di panti 

berarti sudah mulai merasa 

kesepian ya, Bu? 

Iya.     

104 Mmm.. Kesepian yang 

dirasakan itu di saat-saat 

seperti apa, Bu? 

Biasanya kalo sudah malam 

hari, waktu sudah mau tidur.  

 Pengalaman 

loneliness 

 Sangat terasa di malam 

hari 

105 Bisa tolong diceritakan 

bagaimana, Bu? 

Setiap malam itu kan saya 

berdoa. Mendoakan untuk 

anak-anak saya. Disaat saya 

berdoa itu saya seringkali 

merasa sesek di dada. Saya 

merasa sedih harus berada 

EL-IR 

 

 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

++++ Subjek merasa sedih 

dan kesepian karena 

harus tinggal jauh dari 

keluarga 
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jauh dari keluarga saya. Jadi 

saya merasakan kesepian 

setiap saya teringat anak saya. 

106 Kenapa merasa kesepian bu 

kalo inget keluarga? 

Saya pengennya bisa tinggal 

sama anak-anak saya nanti 

sampe saya meninggal. Saya 

masih pengen merasakan dan 

memberikan kasih sayang 

saya ke anak-anak. Tapi ya 

ternyata saya jalannya harus 

hidup disini. 

EL-IR 

 

 

 

 

SL-PTT 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

Perubahan 

tempat tinggal 

++++ 

 

 

 

 

++ 

Subjek ingin 

merasakan kasih 

sayang dari keluarga 

 

 

Subjek harus tinggal di 

wisma lansia 

107 Selain disaat malam itu 

biasanya kapan lagi Bu? 

Disini kan setiap rabu ada 

acara parents day. Itu 

acaranya dari gereja, 

pesertanya bukan dari sini, 

dari sini paling 3-4 orang yang 

ikut setiap minggunya. 

Penghuni sini gantian ikutnya. 

Nah kalo saya sedang tidak 

mendapat giliran untuk ikut, 

biasanya saya merasakan 

kesepian juga. di luar yang 

lainnya pada seneng-seneng 

sambil nyanyi apa kegiatan 

lain, saya cuma bisa di tempat 

tidur saja mendengarkan. 

 

 

 

 

SL-BP 

 

 

 

 

Kegiatan sehari-

hari 

 

 

Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

Kesepian dirasakan 

saat tidak mengikuti 

parents day 

108 Itu kenapa kok nggak 

semuanya ikut? 

Nanti tempatnya nggak cukup 

kalo semuanya ikut. Terus 

juga yang ikut cuma yang 

masih bisa aja. 
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109 Itu merasa kesepiannya 

gimana, Bu? Apa karena 

merasa tidak dipilih atau 

gimana? 

Ya saya ingin ikut bergabung 

gitu, karena saya kan ya masih 

bisa, hanya jalannya saja yang 

susah. Tapi kalo memang 

tidak gilirannya kan gimana, 

gantian juga sama yang lain. 

SL-BP 

 

Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

++ Subjek ingin 

bergabung dalam 

kegiatan 

110 Setiap pagi dan sore kan 

pasti semua oma-oma 

berkumpul di depan. Bu Puji 

pernah merasa  kesepian 

tidak waktu sedang kumpul-

kumpul gitu? 

Kadang iya, kalo misal 

kumpul gini kan biasanya 

sambil nyanyi, ngobrol, atau 

sambil doa. Sering juga cuma 

pada duduk diem aja. Kalo 

sedang diem gitu saya sok 

ngelamun kadang terus inget 

keluarga lagi. 

SL-BP 

 

 

 

 

EL-IR 

Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Kegiatan hanya 

sedikit, lebih banyak 

diam 

 

 

Subjek teringat akan 

keluarga saat tidak ada 

kegiatan 

111 Berarti kesepian yang 

dirasakan Bu Puji sendiri 

karena jauh dari keluarga 

ya? 

Iya. Apalagi setelah 

kehilangan suami saya, saya 

benar-benar merasa 

kehilangan. Jadi ya saya 

sekarang hanya punya anak-

anak, kalo sama kakak apa 

adek gitu juga sudah jarang 

bertemu soalnya sudah tua 

juga. 

EL-KA Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

++++ Merasakan kehilangan 

yang sangat besar 

112 Pernah nggak merasa 

kesepian karena teringat 

teman-teman semasa muda? 

Kalo itu nggak terlalu ya, 

soalnya semakin tua juga 

sudah jarang sekali ketemu. 

Jadi biasa saja rasanya kalo 

sama teman-teman yang dulu. 

Disini juga ada teman-teman 

baru yang baik-baik. 

 

 

SL-F 

 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

 

++ 

 

 

Memiliki teman baru 

yaitu sesama penghuni 
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113 Disini sering kalo ngobrol 

sama penghuni lain biasanya 

ngobrolin apa, Bu? 

Paling sering ya ngobrolin 

dulu waktu masih muda 

gimana kehidupannya. 

Soalnya juga sudah jarang 

nonton TV, jadi kurang tau 

berita-berita sekarang. 

Awalnya saya merasa 

kesulitan, tapi terus jadi dekat 

sama Nek Endang. 

SL-F Friendship 

(pertemanan) 

++ Membicarakan 

kenangan masa muda 

dengan penghuni lain 

114 Kalo sama mbak-mbak 

perawatnya sering ngobrol 

nggak? 

Jarang, soalnya pada di dalem 

biasanya. Kalo ngobrol juga 

bingung mau ngobrolin apa. 

Nanti malah pada bosen 

mbaknya dengerin mbah-

mbah ngomong. Hhehehe  

SL-F Friendship 

(pertemanan) 

+++ Jarang mengobrol 

dengan perawat 

115 Ya nggak papa, Bu..kan 

kadang mbaknya juga pada 

keluar. Hhehehe. 

Mmm.. disini kan Bu Puji 

hampir nggak pernah keluar-

keluar, kalo gitu membuat 

Bu Puji merasa terkekang 

nggak? 

Nggak kok, kalo keluar juga 

nanti ndak tau mau kemana. 

Disini kan kebijakannya 

seperti itu,  jadi saya 

mengikuti saja. 

    

116 Iya juga ya, Bu. Mm..Bu Puji 

kalo sedang merasakan 

kesepian itu yang dirasakan 

Bu Puji seperti apa? 

Kalo yang dirasakan, sedih, 

tidak bersemangat. Jadi ya 

rasanya saya pengen cerita 

tapi tidak ada yang bisa 

mengerti. 

 Dampak 

loneliness 

(perilaku) 

 Sedih, tidak 

bersemangat, merasa 

tidak ada yang 

mengerti 

117 Kalo misal merasa kesepian 

disini ada teman yang bisa 

menghibur Bu Puji tidak? 

Kalo teman mungkin Nek 

Endang. Nek Endang kan suka 

perhatian dan ngajak yang lain 

ngobrol. Kalo misal saya 

 

SL-F 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

++ 

 

Dihibur oleh Nek E 

apabila sedang sedih 
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terlihat sedang sedih biasanya 

dia tanya kenapa. 

Menghiburnya paling kayak 

gitu. 

118 Selain menghibur, Nek 

Endang bisa mengurangi 

rasa kesepian yang dialami 

Bu Puji atau tidak? 

Kalo mengurangi sebenernya 

ndak, tapi bisa jadi nggak 

kepikiran sebentar 

kesepiannya itu. 

    

119 Dekatnya dari dulu berarti 

sama Nek Endang ya? 

Iya.     

120 Eee.. kalo selain sedih dan 

tidak bersemangat, ada 

perasaan lain yang muncul 

nggak? 

Hmm..apa ya..     

121 Misalkan merasa gelisah 

atau tidak nyaman gitu, Bu? 

Oh, itu pasti ya sepertinya. 

Saya sering merasa gelisah 

kalo malem-malem. Jadi ndak 

bisa tidur gitu. 

 Dampak 

loneliness 

 

 Gelisah, tidak bisa 

tidur 

122 Pas nggak bisa tidur gitu 

terus gimana, Bu? 

Saya berdoa, sama nanti 

matanya dimerem-meremin 

biar bisa tidur. 

    

123 Ooh, jadi berisaha buat tidur 

gitu ya.. Bu Puji memaknai 

kesepian yang dialami itu 

bagaimana, Bu? 

Kalo saya mungkin lebih 

menganggap ini sudah diatur 

Tuhan, jadi saya harus tinggal 

di panti. Saya sudah tua, kalo 

memaksakan diri untuk 

tinggal sama anak-anak saya 

takut malah menjadi beban. 

Saya setiap hari selalu 

meminta pertolongan Tuhan 

untuk memberikan saya 

kekuatan supaya kuat. 

 Makna 

loneliness 

 Sudah diatur oleh 

Tuhan 

 

Takut membebani 

anak-anak 

 

Berdoa minta 

kekuatan pada Tuhan 
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124 Jadi Bu Puji menganggap 

perasaan kesepian yang Bu 

Puji alami tuh merupakan 

suatu jalan dari Tuhan? 

Iya, kalo misal saya 

menyalahkan keadaan, 

keadaannya juga tidak akan 

berubah. Ya saya hanya bisa 

menjalaninya saja. Saya juga 

sudah tua, tidak tahu umur 

saya masih berapa lama lagi. 

Sekarang saya hanya semakin 

mendekatkan diri kepada 

Tuhan saja. 

 Makna 

loneliness 

 Tidak menyalahkan 

keadaan 

 

Mendekatkan diri 

kepada Tuhan 

125 Berarti dengan kondisi 

sekarang ini Bu Puji menjadi 

semakin mendekatkan diri 

kepada Tuhan ya? 

Iya.     

126 Caranya bagaimana, Bu? Ya dengan lebih sering berdoa 

dan merefleksi tentang 

kehidupan. 
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1.2 VERBATIM SUBJEK 2 

 

No. Pertanyaan  Jawaban  Kode  Tema Intensitas Keterangan 

1 Selamat sore, Oma. Saya 

Nana dari Unika. Disini mau 

wawancara ngobrol-ngobrol 

sama oma. 

Sore, Nak. Gusti mberkahi     

2 Hhehehe..iya oma. Tuhan 

memberkati oma juga. Oma 

namanya siapa? 

Mak Yati.     

3 Mak Yati asalnya darimana? Dari Wonogiri.  Latar belakang 

subjek 

  

4 Kok sekarang bisa di 

Semarang Mak? 

Dulu aku kerjone ning 

Semarang, dadi pembantu 

rumah tangga. 

 Latar belakang 

subjek 

  

5 Kerjanya di daerah mana 

dulu, Mak? 

Di tanah mas. Anu majikane 

baik sama aku. 

 Latar belakang 

subjek 

  

6 Disana nginep di rumah 

majikannya apa pulang gitu, 

Mak? 

Nggak nginep. Pulang. 

Pulange ke kontrakan. 

Kerjone cepet kok, siang udah 

pulang. 

    

7 Ooo..jadi kerjanya cuma 

setengah hari gitu ya, Mak. 

Kerjaannya ngapain aja, 

Mak? 

Yaa paling bersih-bersih 

rumah aja. Sama setrika baju. 

    

8 Kalo nyuci baju apa masak 

gitu dikerjain juga nggak? 

Enggak..kalo nyuci baju pake 

mesin, jadi aku tinggal 

njemurin aja. Masak juga 

ibunya yang masak sendiri. 
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9 Jadi ya kerjaannya lumayan 

ringan ya, Mak? 

Iyaaa. Majikan saya baik 

sekali, suka mbeliin makanan 

buat saya. 

    

10 Mbeliin gimana, Mak? Kalo misalkan ke pasar, nanti 

pulangnya bawain jajan gitu. 

Kayak arem-arem, risoles, 

sama roti-roti gitu. 

    

11 Oooh.. Mak Yati dulu 

menikah nggak? Suami 

sekarang dimana? 

Suamiku rabi meneh. EL-KA Kehilangan sosok 

attachment 

 

++ Suami menikah 

lagi 

12 Menikah lagi, Mak? Iya, wis nikah meneh. Terus 

ya aku wis rak urusan. 

FED-2 Kehilangan suami ++ Bercerai karena 

suami menikah 

lagi 

13 Oohh..dulu suami kerja apa, 

Mak? 

Apa ya, dulu pas masih sama 

aku dadi tukang bangunan. 

Aku yang ngasih tau. Terus 

pas nikah meneh keluar. Saiki 

dadi tukang becak. 

    

14 Punya anak nggak, Mak? Punya, anaknya 2. Laki-laki 

semua. 

    

15 Anak-anak dimana 

sekarang, Mak? 

Di Palembang semua, ikut 

mbakyune aku. 

FED-3 Komunikasi 

dengan anak 

+++ Anak tinggal di 

palembang  

16 Ke Palembang sekolah apa 

kerja? 

Kerja, kesana ikut kerja sama 

mbakyu. 

    

17 Mak Yati masih sering 

kontak-kontakan sama anak-

anak nggak? 

Nggak pernah. FED-3 Komunikasi 

dengan anak 

+++ Sudah tidak 

pernah 

berkomunikasi 

dengan anak 

18 Lho kok nggak pernah, 

Mak? Anak-anak tahu nggak 

kalo Mak Yati sekarang di 

panti? 

Ya nggak tau, aku nggak 

ngasih tau. 
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19 Kenapa nggak ngasih tau? Ndapapa kok. Hmm.. Aku ya 

nggak tahu alamat e. 

Pokoknya taunya ya ikut 

mbakyu di Palembang. 

    

20 Anak-anak pernah pulang 

kesini nggak, Mak? 

Nggak pernah, jauh sih ya. 

Duit e juga butuh banyak. 

Sudah nggak papa biar disana 

saja. 

    

21 Lha kalo kangen nanti 

gimana dong, Mak? 

Gimana lagi ya, memang jauh 

sih ya. Jadi yaudah 

    

22 Mak Yati dulu sebelum ke 

Rela Bakti berarti tinggalnya 

sendirian aja ya? 

Iya.     

23 Lho Mak Yati ini taunya 

Rela Bakti darimana? 

Dari pendetane gereja. 

Disaranin suruh tinggal nang 

kene wae. Kalo di rumah rak 

ono koncone. 

SL-PTT Perubahan tempat 

tinggal 

++ Tidak ada teman 

di rumah 

24 Dulu gerejanya dimana, 

Mak? 

Disitu juga, di daerah Tanah 

Mas. Kan deket dari 

kontrakan, jadine kalo ke 

gereja naik becak. 

    

25 Ooh, berarti lumayan kenal 

deket sama pendetane juga 

ya, Mak? 

Iya, makane suruh tinggal di 

Rela Bakti. Soale kan kalo di 

rumah juga sudah nggak ada 

temen e. Terus kan ya sudah 

kena stroke. 

FED-4 Kondisi personal ++ Terkena penyakit 

stroke 

26 Waktu stroke gitu yang 

nemenin di rumah sakit 

siapa, Mak? 

Ya sendirian. Kadang-kadang 

ditengokin sama orang gereja. 

    

27 Mak Yati ini sekarang pake 

kursi roda, sudah nggak bisa 

Wes ora bisa mlaku, waktu itu 

kan stroke. Mondok di rumah 

sakit kariadi 10 hari. 

FED-4 Kondisi personal ++ Subjek tidak dapat 

berjalan 



161 
 

jalan apa memang disuruh 

pake kursi roda? 

28 Oh setelah sakit itu jadi 

nggak bisa jalan ya? 

Iya, kakine ini udah sakit. 

Dengkulnya kalo buat berdiri 

udah nggak bisa. 

    

29 Hmm..Mak Yati tinggal 

disini udah berapa lama 

berarti? 

Berapa lama yaa, kalo nggak 

salah ya udah 5 tahunan gitu 

tinggal disini. 

SL-PTT Perubahan tempat 

tinggal 

++ Sudah lima tahun 

lebih tinggal di 

wisma lansia 

30 Wah, udah lumayan lama 

juga ya berarti. 

Iya.     

31 Selama tinggal disini 

kegiatannya ngapain aja, 

Mak? 

Kegiatan e sebener e ya sama 

aja tiap hari. Cuma kadang-

kadang ada acara kalo misal e 

ada tamu gitu dari luar. Terus 

kalo hari Rabu itu ada acara 

parents day, acarane dari 

pengurus-pengurus e. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

32 Acaranya buat siapa itu, 

Mak, yang parents day? 

Pesertane dari luar, bukan 

yang tinggal disini. Disini 

paling yang ikut beberapa, 

ganti-gantian. 

    

33 Oh, gitu yaaa. Kalo disini 

sendiri kegiatan sehari-hari 

nya ngapain? 

Sering nya ya doa-doa 

bersama. Kalo ada suster e 

yang dateng nanti sama 

nyanyi-nyayi, diajarin lagu-

lagu gereja. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

34 Ini kalo sore-sore gini pasti 

duduk-duduk di depan gini, 

Mak? 

Iya, ke depan kalo pagi sama 

sore. Kalo pagi biasanya dari 

jam 6an, nanti jam 10 masuk. 

Nek sore gini dari jam 3an 

sampe nanti jam tengah 6. 

 Kegiatan sehari-

hari 
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35 Nek di luar gini selain doa 

sama nyanyi-nyanyi biasane 

ngapain? 

Ya paling ngobrol-ngobrol 

saja sama temen-temen e. 

Kalo lagi makan sama snack 

juga pas di depan, nggak pas 

di dalem. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

36 Oooh, kalo pas mandi gitu 

berarti yang mandiin mbak-

mbak e ya? 

He eh, kalo yang bisa mandi 

sendiri ya mandi sendiri. Tapi 

kalo yang nggak bisa ya 

dimandiin. Ini kan baju e 

belakang e bukaan, jadi iket e 

dibelakang. Biar gampang 

kalo salin. Soal e kan banyak  

yang udah pake kursi roda. 

    

37 Lho kan ini Mak Yati dah 

lama to disini, berarti juga 

udah hampir 5 tahun itu 

nggak pernah kontak-

kontakan sama keluarga 

dong?  

Iya, soal e juga nggak tau 

alamat e anak-anak. Nomer 

telepon juga nggak punya. 

EL-IR Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

++ Tidak memiliki 

alamat dan nomor 

telepon anak-anak 

38 Mak Yati, saya mau nanya 

nih, tapi maaf kalo misalkan 

agak menyinggung hati. 

Mak Yati kan sudah lama 

tinggal di Rela bakti, Mak 

Yati sendiri merasa kesepian 

gitu nggak? 

Hmm, gimana ya nak, disini 

ya ngerasa kesepian juga. 

    

39 Kalo boleh tau, kesepian 

yang Mak Yati rasakan tu 

gimana ya? 

Yo ngene, koyo rak ono sing 

ngurusi aku. 

EL-A Abandonment 

(pengabaian) 

+++ Tidak ada yang 

mengurus subjek 

40 Lho kan disini ada mbak-

mbak perawat e, Mak, masa 

nggak ada yang ngurusi? 

Nek mbak-mbak e ya ngurusi, 

Nak. Cuma aku kadang 

EL-A Abandonment 

(pengabaian) 

++ Saudara dan anak-

anak tidka 

mengurus subjek 
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kepikiran e sama anak-anak 

sama sodara-sodara saya. 

41 Oh iya, gara-gara nggak 

pernah kontak-kontakan itu 

ya? 

Iya. Lha udah lima tahun lebih 

nggak pernah ada kabar. Dulu 

sih waktu masih kerja kadang 

masih main ke rumah yang di 

Wonogiri. Ketemu sama 

mbakyu ne aku. Tapi ya abis 

gitu sekarang wes ora tau. 

EL-A 

 

 

EL-IR 

 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

+++ 

 

 

++++ 

Lima tahun tidak 

ada kabar dari  

keluarga 

 

Tidak pernah 

bertemu dengan 

keluarga 

42 Sekarang kenapa nggak 

pernah kontak-kontakan gitu 

to, Mak? Mak Yati pernah 

nggak ngabarin duluan gitu? 

Nggak pernah, aku yo nggak 

kontak lagi. Dari tinggal disini 

itu kan aku yo nggak pulang-

pulang meneh. 

EL-IR 

 

 

 

 

SL-PTT 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

Perubahan tempat 

tinggal 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Tidak pernah ada 

kontak dengan 

keluarga 

 

 

Subjek tidak 

pernah pulang ke 

rumah 

43 Ini gara-gara udah harus 

pake kursi roda ya jadi nggak 

pernah pulang? 

Iya kan soal e susah juga, udah 

nggak bisa jalan juga. Nek 

mau kemana-mana juga udah 

susah. 

FED-4 Kondisi personal  Subjek sudah 

tidak bisa 

berjalan, 

mobilitas terbatas 

44 Hmmm..tadi kan Mak Yati 

cerita kalo suaminya nikah 

lagi ya. Mak Yati sendiri 

ndak ada kepengenan buat 

nikah lagi gitu, Mak? 

Rak ono, ngapain nikah 

meneh. Hehehe.. Aku saiki 

wis rak meh nikah-nikah 

meneh. Mending sendiri wae, 

nek nikah meneh mengko 

ditinggal meneh karo bojone.   

EL-KA Kehilangan sosok 

attachment 

 

++ Tidak ingin 

menikah lagi, 

takut ditinggal 

lagi oleh suami 

45 Hehehe, jadi kaya udah 

nggak percaya sama laki-laki 

ya kalo misalkan nikah lagi? 

He em, timbang ditinggal 

meneh. 

    

46 Hmm, disini kan Mak Yati 

merasa kesepian ya, 

Kesepian e yaa, rosone yoo 

koyo ngene. Kaya sendirian 

 Pengalaman 

loneliness 

 Subjek merasa 

sendiran 
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kesepian yang dirasakan 

Mak Yati sendiri itu seperti 

apa, Mak? 

yaa, piye ya. Hehehe. Aku yo 

bingung nek ditanyai gitu. 

47 Merasa sendirian karena 

sudah lama tidak 

berhubungan dengan 

keluarga atau gimana, Mak? 

He eh ya, Nak Nana. Aku kan 

yo wis biasa dewe. Dari waktu 

kerja itu kan aku wis biasa 

sendiri. Terus abis nikah 

suamine nikah lagi, sama 

anak-anak terus ikut mbakyu 

saya di Palembang. Jadi kan 

yo aku sendirian terus. 

 Pengalaman 

loneliness 

 Subjek sudah 

lama hidup sendiri 

dan jauh dari 

keluarga 

48 Lha kalo dulu waktu masih 

ngontrak itu gimana, Mak, 

biasane sama siapa aja? 

Sendirian, Nak. Nek tetangga-

tetangga gitu kan juga ada, 

tapi ya nggak terlalu deket 

juga. Kenal ya, tapi rak terlalu 

cedhak. Nek nggak biasanya 

sama orang-orang gereja. 

SL-F 

 

 

FID-1 

Friendship 

(pertemanan) 

 

Peran sosial 

++ 

 

 

+ 

Tidak terlalu 

dekat dengan 

tetangga 

49 Mak Yati berarti ya dulu 

nggak terlalu sering pergi-

pergi gitu ya? 

He eh, jarang keluar-keluar.     

50 Hmmm, kan Mak Yati 

memang sering sendirian 

gitu ya dari dulu, menurut 

Mak Yati sendiri itu ada 

hubungan e sama kesepian 

yang Mak Yati rasain 

nggak? 

Sedikit banyak ya 

berpengaruh, Nak. Gara-gara 

sering sendiran ya jadine 

ngerasa kesepian. Yaah, 

namane juga manusia ya, Nak, 

nek lagi sendirian kan mesti 

pengen e ada yang nemenin 

ya. 

 

SL-F 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

+++ 

 

Ingin ditemani 

oleh orang lain 

51 Hehehe, iya juga sih, Mak. 

Saya juga kalo sendirian 

nggak suka. 

He em sih. Tapi gini, wong 

sing akeh koncone yo kadang 

ngerasa kesepian. 

 Pengalaman 

loneliness 

 Merasa kesepian 

walaupun 

memiliki banyak 

teman 
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Hmm, padahal kan disini 

juga banyak temen e, Mak. 

Ngerasa kesepiannya tuh 

gimana? 

52 Kalo gitu biasanya kenapa, 

Mak? 

Mm, biasane pas lagi mikir 

yang lain-lain. Mungkin mikir 

keluargane, apa mikirin yang 

lain. Nek misal ngerasa ga 

cocok gitu kadang juga 

ngerasa rak ono koncone. 

    

53 Lha nek disini Mak Yati 

sendiri ngerasa cocok 

nggak? 

Yaaa, cocok-cocok aja kok, 

Nak. Nyatane ya sekarang 

udah 5 tahun disini to. 

Hehehe. 

FEH-1 Lingkungan ++ Merasa cocok di 

wisma lansia 

54 Mak Yati sendiri ngerasa 

kesepian e tuh gimana, Mak? 

Aku ngerasane ya walopun 

aku nyaman tinggal e disini, 

tapi kok kaya e aku ngerasa 

ada yang kurang. Kalo orang-

orang biasane kan udah tua 

hidup di rumah sendiri gitu 

sama keluarga. Apa kalo 

nggak ya sama suamine soal e 

kan anak-anak kalo udah gede 

biasane tinggal sendiri. 

Hmmm, nek aku kan sendirian 

terus suami ne wis cerai, anak-

anak e juga udah lama banget 

nggak pernah ketemu. 

SL-PTT 

 

 

EL-E 

 

 

EL-KA 

 

 

 

EL-IR 

Perubahan tempat 

tinggal 

 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

Kehilangan sosok 

attachment 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

++ 

 

 

+ 

 

 

++ 

 

 

++ 

Merasa ada yang 

kurang walaupun 

sudah nyaman 

tinggal di wisma 

lansia 

 

Kesepian karena 

hanya sendiri 

tanpa ada suami 

dan anak-anak 

yang menemani 

55 Hmm, berarti Mak Yati 

pengennya bisa kaya orang-

orang lain yang 

Iya.     
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menghabiskan masa tua di 

rumah gitu ya, Mak? 

56 Mak e pernah nggak misal e 

kaya nyari anak-anak e ke 

Palembang gitu? Apa 

misalkan pernah kepikiran 

buat sekalian pindah kesana? 

Sebener e pernah ya..tapi 

nggak punya duit juga buat 

kesana. Apalagi sekarang kan 

yo wis loro, rak iso mlaku nek 

meh lungo-lungo. 

FED-4 Kondisi personal +++ Kondisi fisik dan 

ekonomi tidak 

memungkinkan 

untuk memodali 

subjek ke 

Palembang 

57 Gara-gara udah keterbatasan 

fisik juga ya jadi nggak bisa 

pergi-pergi gitu. 

Iyaa.     

58 Hmm..kalo kaya gitu ada 

hubungan e sama kesepian 

juga nggak Mak? 

Kalo nggak bisa pergi-pergi 

itu? Menurut e aku ya ada. 

Dulu kan misalkan lagi 

ngerasa kesepian, ee..bisa 

pergi-pergi. Waktu masih di 

rumah. Sekarang nggak bisa 

pergi-pergi ya jadi nggak bisa 

kemana-mana. Nggak ada 

hiburan. 

SL-BP Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

++ Sudah tidak bisa 

pergi seorang diri 

dan tidak 

memiliki hiburan 

59 Mak Yati pernah ngerasa 

bosen gitu ndak sama 

rutinitas sehari-harinya kalo 

disini? 

Eee, bosen ndak ya.. kadang 

ya bosen tiap hari cuma gini-

gini wae kegiatannya. Tapi 

kalo bosen yo piye, nggak bisa 

ngapa-ngapain juga. 

SL-BP Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

+++ Bosan karena 

kegiatan tidak 

bervariasi dan 

tidak bisa 

melakukan apa-

apa 

60 Soal e udah aturan e disini 

juga ya, Mak jadine nggak 

bisa ngapa-ngapain juga. 

Iyaa.     

61 Nek bosen gitu biasane cari-

cari hiburan apa dong, Mak? 

Nggak ngapa-ngapain.     
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62 Nggak ngapa-ngapain, Mak? Iyaa, lha mau ngapain? 

Hehehe.. kan paling yo 

ngobrol-ngobrol sama temen-

temen e, apa rengeng” nyanyi 

sendiri. 

    

63 Mmmm, Mak Yati dulu 

waktu awal-awal tinggal 

disini gitu kerasan nggak, 

Mak? 

Kerasan-kerasan aja kok, Nak. 

Paling yo dulu pas awal-awal 

kan masih pembiasaan. Jadi 

yo kadang bosen gitu sama 

kegiatan e, tapi ya disini 

diterima dengan baik. Mbak 

perawat e juga baik-baik jadi 

ya lama-lama udah biasa. 

SL-PTT 

 

 

SL-BP 

 

 

 

 

SL-F 

Perubahan tempat 

tinggal 

 

Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

 

Friendship 

(pertemanan) 

++ 

 

 

++ 

 

 

 

 

++ 

Merasa betah  

tinggal di wisma 

lansia 

 

Bosan dengan 

kegiatan sehari-

hari 

 

Perawat 

memperlakukan 

subjek dengan 

baik 

64 Mak Yati berarti nggak 

mengalami kaya penolakan-

penolakan gitu ya Mak 

waktu pindah sini? 

Enggak, Nak. Disini baik-baik 

orang e jadi lama-lama juga 

saya betah. 

SL-F 

 

 

SL-PTT 

Friendship 

(pertemanan) 

 

Perubahan tempat 

tinggal 

++ 

 

 

++ 

Tidak mengalami 

penolakan dan 

diterima dengan 

baik 

65 Selama disini gitu Mak e 

pernah keluar gitu nggak 

Mak? Apa disini terus? 

Nggak pernah keluar-keluar 

yaa. Soale nggak ada temen e. 

Paling kalo ada acara di 

susteran sebelah apa di Gereja 

Gedangan, kadang mbah-

mbah e disini pada diajak ikut 

kesana. 

FID-1 Peran sosial ++ Subjek tidak 

pernah keluar dari 

wisma lansia 

selain kegiatan di 

gereja 

66 Kalo gitu berangkat e 

bareng-bareng gitu, Mak? 

Iyaa. Kalo yang masih bisa 

jalan ya jalan sendiri, tapi kalo 

yang di kursi roda ya nanti 
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didorongin sama mbak e. 

Biasanya nggak semua ikut 

kok, Nak. Paling cuma 

beberapa aja. 

 Wawancara terhenti karena subjek mengikuti doa rosario     

67 Kok tadi waktu doa nggak 

ikutan mimpin, Mak? 

Kan aku agamane nggak 

Katolik 

    

68 Oooh, berarti agamanya 

Kristen ya Mak? 

Iya, doa sendiri aja.     

69 Berarti tadi Mak e doa 

sendiri gitu ya? Doain apa 

aja Mak? 

Macem-macem. Buat 

keluarga, buat mbah-mbah e 

disini, buat mbak-mbak e 

juga. 

    

70 Semuanya didoain ya Mak 

berarti? Hehehe  

Iyaa, nanti kalo di dalem juga 

biasanya doa lagi. 

    

71 Ooh, yaudah Mak. Abis ini 

makan dulu yaa. Nanti 

ngobrol-ngobrolnya 

diterusin besok-besok lagi. 

Iya, Nak. Nanti ati-ati pulang 

e. 

    

72 Iyaa,, Mak. Makasiih.      
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No. Pertanyaan  Jawaban  Kode  Tema  Intensitas Keterangan 

73 Selamat sore, Mak. Masih 

inget sama saya nggak? 

Nak Ana kan?     

74 Nana, Maak..bukan Ana, 

hehehe. 

Oh iya. Nak Nana yaa. Mak e 

lupa, hehehe. 

    

75 Mak e gimana kabar? Sehat-

sehat kan? 

Sehat kok, Nak. Sehaat. Nak 

Nana apa kabar? (sambil 

memegang dan menepuk-

nepuk tangan peneliti) 

    

76 Baik juga, Mak. Nggak sakit 

kan, Mak? Kok kaya e lagi 

agak lemes? 

Sehat kok, cuma kemaren 

perut e sakit. 

    

77 Oalaah, sakit kenapa, Mak? Nggak tau, perut e sakit gitu. 

Mencret. 

    

78 Mungkin makannya lagi 

nggak cocok kali yaa. Ini 

juga cuacanya lagi nggak 

jelas ya, Mak. panas-

mendung terus, sama nek 

malem nanti ujan deres. 

Iyaa, Nak. Kalo sore biasane 

masih panas, jadi hawane 

sumuk ya. Tapi kalo malem 

nanti hujan terus dingin sekali. 

    

79 Ya tetep jaga kesehatan ya, 

Mak. makan e juga yang 

banyak biar nggak gampang 

sakit. 

He eh, makasih. Nak Nana 

juga kesehatan e dijaga ya. 

(subjek tersenyum dan 

menepuk-nepuk tangan 

peneliti) 

    

80 Kok daritadi tangan ku 

digandeng-gandeng to? Mak 

e kangen yaa? Hehehe  

Iyaa, kan lama nggak kesini. 

Hehehe. 

    

81 Hahaha, kan baru berapa hari 

aja to, Mak? Kemaren lagi 

sibuk di kampus oq, Mak. 

Jadine nggak sempet kesini. 

Rasane kok kaya udah lama 

nggak kesini. 
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82 Hehehe, berarti aku 

ditungguin ya, Mak? 

Iya, kemaren ditunggu kok 

nggak dateng-dateng. 

    

83 Iya, Mak. Belom ada 

waktune oq kemaren. Maaf 

ya, Mak, nek misal e 

ditungguin. Yang penting 

kan sekarang dah dateng 

lagi. 

Hehehe, iya nggak papa kok.     

84 Hmmm..hari ini nerusin 

ngobrol yang kemaren-

kemaren itu ya, Mak, yang 

tentang kehidupan disini tuh 

gimana, sama kesepian yang 

dialami sama Mak Yati. 

Iyaa.     

85 Kalo boleh tau nih, Mak. 

Perasaan-perasaan apa sih 

yang Mak Yati rasakan 

terkait dengan kesepian? 

Piye yoo. Yang jelas sedih, 

terus kadang mangkel juga. 

 Dampak 

loneliness 

 Muncul perasaan 

sedih dan 

mangkel 

86 Mangkelnya itu kenapa, 

Mak? 

Mangkel rasane, gelo juga nek 

kelingan masalah keluargaku. 

Bojoku nikah meneh, terus yo 

anakku jauh semua. Gelo wae 

mbek kondisiku iki. 

EL-KA 

 

 

EL-IR 

Kehilangan sosok 

attachment 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

++ 

 

 

+++ 

Merasa gelo saat 

teringat suami 

menikah lagi dan 

harus tinggal jauh 

dari anak-anak 

 

87 Berarti Mak Yati merasa 

mangkel soal e kondisi 

keluarga Mak e yang kaya 

gitu bikin Mak Yati ngerasa 

kesepian gitu ya? 

He eh, kan nek aku urip mbek 

keluargaku. Istilah e koyo ono 

sing ngurusi, terus juga 

ngopeni, gitu kan bisa bikin 

aku nggak terlalu merasa 

kesepian. 

FID-3 Atribusi kausal ++ Menganggap 

bahwa keluarga 

tidak mau 

mengurus lagi 
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88 Selain perasaan yang tadi 

udah disebutin gitu ada 

perasaan lain yang muncul 

nggak, Mak? 

Hmm..opo yaa. Rasane dadi 

rak semangat ya, kaya yang 

kemaren aku bilang. Walopun 

disini banyak temen e tapi ya 

kadang ngerasa sendirian gitu. 

 Dampak 

loneliness 

 Tidak semangat 

dan merasa 

sendirian 

walaupun 

memiliki banyak 

teman 

89 Mm, disini berarti Mak Yati 

nggak punya temen deket 

juga ya Mak? kaya misal 

yang bisa diajak cerita-cerita 

gitu. 

Nek temen sebener e ya disini 

semua temen, Nak. Kan ya 

kegiatan e disini bareng-

bareng terus. Kalo cerita-

cerita gitu juga sering sama 

lain e, tapi ya cuma sekedar 

yang biasa-biasa wae. Nek 

misale aku lagi ada pikiran 

apaa gitu, nggak cerita sama 

siapa-siapa. Tak pikir sendiri. 

SL-F 

 

 

FIH-1 

 

 

FID-4 

Friendship 

(pertemanan) 

 

Peran sosial 

 

 

Kepribadian  

++ 

 

 

++ 

 

 

+++ 

Beranggapan 

bahwa semua 

penghuni dan 

perawat adalah 

teman 

 

Tidak membagi 

pikiran dan 

masalah yang 

sedang dialami 

kepada orang lain 

90 Ooh, gitu ya, Mak. Mak Yati 

tipe nya kalo misal ada 

masalah apa-apa gitu dipikir 

sendiri ya? 

Iya.     

91 Eh, Mak, kesepian yang Mak 

Yati rasain gitu kaya bikin 

Mak Yati ngerasa kosong 

gitu nggak? 

Kosong piye ya?     

92 Ya kaya ada yang kurang 

gitu, Mak misalkan. Entah 

kaya hatine ngerasa ada yang 

kurang, apa kehidupan e 

Mak Yati gitu? 

Ooh, hmm.. nek atine ya 

rasane ada yang kurang gitu 

ya, Nak. Kaya meh ngapa-

ngapain gitu kaya e atine 

nggak tenang. Rasane kaya 

sedih, yo cemas, nek meh 

diomongke ki susah, Nak. 

EL-E Emptiness 

(kekosongan) 

 

++ Meerasa hati tidak 

tenang, sedih, dan 

cemas 
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Pokok e atine ngerasa kaya 

nggak tenang gitu. 

93 Ngerasaa gitu gara-gara apa 

to, Mak? 

Yaa mungkin gara-gara 

kesepian e yaaa. Jadine selalu 

ngerasa nek atine tu nggak 

tenang. Pengen e dibikin 

ayem, tapi nggak ada yang 

bisa bikin ayem gitu. 

 

EL-E 

 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

 

++ 

 

Tidak ada hal 

yang bisa 

membuat tenang 

94 Nah kalo pengen ayem 

kudune gimana, Mak? 

Kadang kan wong nek stress 

pengen e cerita, nah aku 

ngerasa rak ono sing iso dijak 

cerita ngono. Opo-opo dipikir 

dewe, dadi yo atine sering rak 

ayem. 

EL-IR 

 

 

 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

+++ Tidak memiliki 

orang lain yang 

cukup  dekat 

untuk diajak 

berbagi 

95 Pernah kepikiran buat cerita 

ke salah satu mbah e disini 

gitu nggak? Apa misal ke 

mbak-mbak e gitu, Mak? 

Yo pernah kadang. Nek wis 

stres banget kadang malah 

sakit terus ditanyai sama 

Mbak Endah. Tapi kan kadang 

ya masalah cocok-cocokan ya, 

jadi nggak gampang misal e 

mau cerita gitu. 

FID-4 Kepribadian  +++ Tidak mudah 

bercerita kepada 

orang lain 

96 Hmm..gitu ya Mak, kalo 

misalkan kekosongan dalam 

kehidupan gitu pernah 

merasakan nggak Mak? 

Nek dalam kehidupan yaa... 

hidupku yo koyo ngene iki, 

saiki paling yo aku tinggal e 

disini terus sampe nanti mati. 

Jadi aku mung ngikuti aturan e 

disini piye, kegiatan e piye. 

Saiki yo aku wis rak iso opo-

opo meneh. 

EL-E Emptiness 

(kekosongan) 

 

++ Hanya menjalani 

hidup tanpa ada 

tujuan yang ingin 

dicapai 

97 Berarti Mak Yati emang 

udah berencana tinggal 

disini terus ya? 

He eh, lha meh neng ndi 

meneh? Wis rak nduwe sopo-

sopo juga.  
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98 Kalo aku inget-inget dari 

yang kemaren juga. kan Mak 

Yati udah mulai ngerasa 

kesepian dari sebelum 

tinggal di Rela Bakti sini ya? 

Kesepian yang Mak Yati 

alamin itu ada efeknya ke 

sekarang waktu Mak Yati 

tinggal disini nggak? 

Efek e paling yo saiki aku 

agak susah nek menjalin 

hubungan sama orang lain. 

Jadine nggak gampang 

terbuka gitu, padahal nek rak 

nduwe konco cedak, rasane 

tambah kesepian. Kadang ya 

rasane tambah kesepian. 

SL-F 

 

 

 

 

 

FID-2 

Friendship 

(pertemanan) 

 

 

 

 

Respon psikologis 

 

++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Susah menjalin 

hubungan dengan 

orang lain dan 

tidak mudah 

terbuka 

 

Susah terbuka dan 

menjalin 

hubungan dengan 

orang lain 

99 Tapi hubungan e Mak Yati 

sama mbah-mbah e disini 

gimana? Baik-baik aja apa 

pernah ada masalah? 

Apik-apik kok. Disini ya 

nggak pernah berantem apa 

gimana mbah-mbah e. 

    

100 Ooh gitu ya. 

Mmmm...menurut Mak Yati 

perbedaannya tinggal disini 

sama di rumah sendiri apa, 

Mak? 

Kalo di rumah lebih bebas 

yaa, mau ngapa-ngapain kan 

juga terserah sendiri. nek 

disini kan ada peraturan-

peraturan e, jadi harus nurut. 

Tapi nek disini enak banyak 

temen e, makan juga udah 

diatur. Di rumah kan sendirian 

tok, nggak ada yang nemenin. 

Ngapa-ngapain juga harus 

bisa sendiri 

SL-PTT 

 

 

 

 

SL-F 

Perubahan tempat 

tinggal 

 

 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

+ 

 

 

 

 

++ 

Di rumah lebih 

bebas, tidak ada 

peraturan, dan 

hanya sendirian.  

 

Di wisma lansia 

ada aturan tetapi 

memiliki teman 

101 Mak Yati sendiri lebih 

seneng dimana? Disini apa 

di rumah? 

Dimana aja sebener e nggak 

papa ya, Nak. Yang penting 

kan nyaman. Kalo saya 

sekarang sih disini juga udah 

nyaman kok. 

 

SL-PTT 

 

Perubahan tempat 

tinggal 

 

++ 

 

Sudah nyaman 

tinggal di wisma 

lansia 

102 Oo, iya iya, Mak. Mmm.. 

Mak Yati tuh ngerasa 

Yaa setiap waktu ngerasa 

kesepian sebenernya, tapi 

 

 

Pengalaman 

loneliness 

 

 

Kesepian 

dirasakan paling 
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kesepian biasanya pas 

waktu-waktu yang gimana, 

Mak? 

emang kadang nggak terlalu 

kerasa. Paling kerasa biasane 

kalo yang lain ada yang 

dikunjungi gitu sama 

keluargane apa sama temen e. 

Aku kadang iri, yo pengen nek 

dikunjungi, tapi kan keluarga 

ku nggak tau kalo aku tinggal 

disini. 

 

 

 

 

 

FID-2 

 

 

 

 

 

Respon Psikologis 

 

 

 

 

 

++ 

besar saat ada 

penghuni lain 

yang 

mendapatkan 

kunjungan 

Merasa iri apabila 

ada yang 

mendapatkan 

kunjungan 

103 Jadi selama lima tahun 

tinggal disini Mak Yati 

nggak pernah dikunjungi 

gitu, Mak? 

Nggak pernah.     

104 Mak Yati pernah merasa 

kaya diabaikan sama 

keluarga gitu nggak, Mak? 

Hmm, ya kan aku emang 

nggak ngasih tau nek saiki aku 

nang kene. Kadang yo mikir e 

gitu, kok aku rak tau diurusi 

meneh mbek keluargaku, opo 

mbek sodara-sodaraku. Kan 

aku yo jek ono keluarga di 

Wonogiri, tapi nggak ada 

yang mau tak tumpangi. 

 

 

EL-A 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

 

++ 

 

 

Tidak ada saudara 

yang mengurus 

subjek 

105 Ooh, karena keluarga nggak 

ada yang mau menampung 

jadinya Mak Yati 

memutuskan untuk tinggal 

disini bersama keluarga gitu 

ya, Mak? 

Iya.     

106 Kesepian yang Mak Yati 

alami tuh dampaknya apa ke 

kehidupan sehari-hari? 

Rasane ya kaya nggak enak 

aja gitu atine, terus ngerasa 

kaya nggak punya temen.   

 Dampak 

loneliness 

 Hati tidak tenang, 

tidak memiliki 

teman 
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107 Berefek kaya misalkan susah 

makan apa susah tidur gitu 

nggak, Mak? 

Paling susah tidur ya, Nak. 

Nek malem-malem gitu biasa 

tau-tau sediih banget, terus 

jadi nggak bisa tidur. 

Terus aku yo seneng nek ada 

yang dateng kaya Nak Nana 

gini, jadi ngerasa ada temen e. 

 Dampak 

loneliness 

 Susah tidur, 

merasa sedih, 

merasa senang 

saat ada 

kunjungan dari 

luar 

108 Kalo ada tamu-tamu gitu 

biasane dari mana, Mak? 

Anak-anak gereja biasane.     

109 Mmm..Mak Yati kan berarti 

disini sebener e banyak 

temen e ya Mak, tapi ada 

nggak to orang yang Mak 

Yati bener-bener percaya? 

Anggep wae kaya Mak Yati 

nggak bisa kalo nggak sama 

dia. 

Nggak ada, Nak. Aku biasa 

ngandelke awakku dewe. 

Biasa opo-opo dewe. 

EL-IR Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

++ Terbiasa 

mengandalkan 

diri sendiri dan 

tidak memiliki 

teman dekat 

110 Mak Yati kan tadi bilang 

kalo mau tinggal disini 

sampe nanti meninggal ya, 

Mak. Nah, Mak Yati sendiri 

memaknai kesepian di 

kehidupannya Mak Yati 

sekarang gimana? 

Hmm, saiki yo aku wis tuo. 

Mikir e ya piye aku urip saiki, 

tak lakoni. Sing penting kan 

akeh berdoa, terus jangan 

nambah-nambahi dosa. Aku 

nganggep e koyo ngene, masa 

tuaku tak habiske disini, aku 

njalani uripku saiki. 

 Makna loneliness  Menjalani 

kehidupan apa 

adanya 

Memperbanyak 

doa 

Menghabiskan 

masa tua di wisma 

lansia 

111 Ooh, emang Mak Yati 

sekarang berniat buat 

menghabiskan hari tua disini 

ya, Mak? 

Iyo, Nak. Timbang repot 

pindah-pindah meneh. Aku 

kan yo wis rak kerjo, disini 

juga kan nggak bayar. 

FED-4 Kondisi personal ++ Sudah tidak 

bekerja 

112 Kalo disini ada donatur e 

gitu oq ya, Mak? 

He eh.     
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113 Mak Yati kan sudah lama 

mengalami kesepian, Mak 

Yati sendiri memaknai 

kesepian itu gimana, Mak? 

Kesepian e iki kan kerasa 

terus, aku yo berusaha buat 

nggak terlalu mikirke 

kesepian e itu. Nek tak pikir 

banget-banget, nanti malah 

dadi stres dewe. Yoo, sing 

penting njalani urip saiki. Nek 

misalkan kesepian e kerasa 

banget, aku paling berdoa. 

 Makna loneliness  Berusaha untuk 

tidak terlalu 

memikirkan 

loneliness 

(kesepian) yang 

dialami 

114 Berdoanya tentang apa, 

Mak? 

Berdoa biar iso kuat njalani 

uripku, berdoa biar bisa 

menjalin hubungan 

pertemanan yang baik sama 

mbah-mbah e disini. 

 Makna loneliness  Berdoa untuk 

kekuatan 

menjalani hidup 

dan untuk 

hubungan dengan 

sesama penghuni 

115 Ooh gitu ya, Mak. Yaudah 

Mak, segini dulu tanya-

tanyanya. Hehehe. Makasih 

ya Mak. 

Iya, Nak Nana. Sama-sama, 

Gusti mberkahi. 

    

 

 

  



177 
 

1.3 VERBATIM SUBJEK 3 

No. Pertanyaan  Jawaban  Kode  Tema  Intensitas Keterangan 

1 Selamat sore oma. Sore, Nak.     

2 Nama saya Nana, Oma. 

Disini mau ngajak ngobrol 

sama tanya-tanya gitu buat 

skripsi. Boleh, Oma? 

Ooh..boleh kok boleh. Kalo 

saya panggil aja Nek Endang 

gitu. 

    

3 Nek Endang sekarang 

usianya berapa? 

Sekarang saya usianya 62 

tahun. 

 Usia subjek   

4 Kalo boleh tau Nek Endang 

asalnya dari mana  ya? 

Saya dari Semarang. Kakak 

saya juga ada yang rumahnya 

di Semarang. 

 Latar belakang 

subjek 

  

5 Ooh, gitu ya, Nek. Nek 

Endang udah berapa tahun 

tinggal disini? 

Sudah berapa tahun yaa.. 

Sudah lama oq, Nak. Sudah 

ada 8 tahunan lebih mungkin 

ya. 

    

6 Waah,ya udah lumayan 

lama ya berarti. 

Iya, Nak. Jadi dulu nggak 

disini pantinya. Di daerah 

perumahan Genuk itu. Tapi 

kan terus disana sering banjir, 

jadinya dipindah ke susteran 

sini. Ternyata disini juga 

masih sering banjir, Nak. 

Naah, terus akhirnya dibikin 

ini gedung baru yang 

ditinggali sekarang. 

Dibikinnya yang tinggi biar 

kalo banjir tetep tenang, gitu  

ya. Ini gedung barunya baru 

diresmikan awal tahun ini. 
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7 Udah ngalami pindah-

pindah tempat ya, Nek. 

Paling enak di mana, Nek, 

tempatnya? 

Iyaa. Paling enak ya disini 

yaa. Walopun agak panas kan 

masih ada angin-anginnya. 

Yang jelas nggak kena banjir 

ya, Nak. Hehehe. Cuma kalo 

masih di susteran itu 

kamarnya nggak jadi satu 

kaya disini, Nak. Paling ya 

disana nanti satu kamar isinya 

4-5 orang gitu. 

    

8 Nek Endang agamanya apa? Saya sebenernya dulu 

agamanya Islam, Nak. Tapi 

terus pindah Katolik. 

    

9 Oya? Lha dulu pindah itu 

kenapa, Nek? 

Jadi gini, Nak. Kan saya 

menikah dua kali. Yang 

pertama itu saya nikah tapi 

sebenernya nggak cinta. Nah 

dulu itu saya pacaran sama 

adeknya kan, eeh, terus malah 

masnya suka. Adeknya 

ngalah terus saya nikah sama 

kakaknya. Dari pernikahan 

itu saya punya anak satu, 

perempuan. 

    

10 Ooh kalo yang kedua 

menikahnya kapan, Nek? 

Tahun berapa yaa, pokoknya 

umur saya udah 40an. Yang 

kedua menikah sama orang 

Ambon. Masih muda dia, 

waktu itu pertama ketemu 

waktu saya lagi nemenin 

keponakan saya beli baju di 

Johar. Diajak kenalan, terus 
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sebelum dia berlayar lagi, dia 

cari saya. Setelah menikah 

waktu itu pindah ke 

Surabaya. Disana saya diajak 

sama sodara ke gereja, tapi 

gerejanya Katolik. Saya 

tertarik untuk beribadah di 

gereja Katolik, terus saya 

masuk menjadi Katolik. 

11 Suami Nek Endang kan 

Kristen, dulu tanggepannya 

gimana Nek waktu Nek 

Endang sendiri pindah 

masuk Katolik? 

Suami saya dulu sih nggak 

papa ya, Nak. Kan sama-sama 

percaya Tuhan Yesus, cuma 

caranya yang berbeda. 

    

12 Iya sih, Nek. 

Hehehe..berarti nggak ada 

masalah gitu ya? 

Ooh, tapi gini, Nak. Dulu 

saya pernah disangka 

selingkuh. Soalnya kan 

perginya sama sodara saya 

laki-laki. Nah dikirannya 

kemana gitu yaa. Terus waktu 

di rumah saya dimarah-

marahin, tapi setelah saya 

jelaskan, akhirnya suami saya 

mengerti. Oh, ternyata itu 

sama sodaranya pergi ke 

gereja. 

    

13 Hmmm, berarti semenjak 

itu terus jadi masuk ke 

Katolik ya, Nek? 

Iyaa.     

14 Lho sekarang suami Nek 

Endang dimana? 

Udah pisah, Nak, sekarang.     
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15 Kalo boleh tau pisah 

kenapa, Nek? 

Saya yang minta pisah. Jadi 

kan gini ya, Nak. Saya sudah 

tua, udah nggak bisa kasih 

keturunan lagi. Saya bilang 

ke suami, “kamu lebih baik 

cari perempuan lain aja, yang 

bisa kasih keturunan. Kamu 

masih muda, masih bisa 

punya anak. Kalo sama saya, 

kamu nanti nggak bisa dapet 

keturunan.”  

EL-KA 

 

 

 

FED-2 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

Kehilangan 

suami 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Bercerai dengan 

suami 

16 Responnya suami gimana, 

Nek, pas dikasihtau kayak 

gitu? 

Ya suami saya sebenernya 

nggak mau pisah, dia bilang 

nggak mau pisah. Kalopun 

akhirnya pisah, dia nggak 

mau cari perempuan lagi 

katanya. Tapi ya akhirnya 

saya tetep kembali ke 

Semarang, saya minta suami 

saya nggak usah 

menghubungi lagi, saya juga 

nggak ngasih alamat yang di 

Semarang. Soalnya kalo 

misal tau saya dimana, nanti 

dia nyari lagi. 

 

 

 

 

 

 

EL-KA 

 

 

 

 

 

 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

Meminta suami 

untuk tidak 

menghubungi lagi 

17 Hmm, berarti sejak itu udah 

pisah terus nggak pernah 

ketemu lagi sama suami 

yang ini ya? 

Iyaa. Sedih ya Nak 

sebenernya, tapi juga saya 

kasian sama dia. Mendingan 

dia cari istri lagi aja yang 

masih muda, supaya dia dapet 

keturunan. Saya ikhlas kok 

kalo dia menikah lagi. 
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18 Kalo anak yang dari 

pernikahan pertama 

sekarang dimana, Nek? 

Sekarang dia sudah menikah 

ya..tapi itu, Nak, suaminya 

menikah lagi. Mertuanya dia 

kan sayaang banget sama dia, 

jadi dia suruh tinggal sama 

mertuanya. Suaminya itu 

udah nikah lagi terus pergi 

dari rumah. Mertuanya kasian 

sama anak saya, kan sayang 

juga, jadi akhirnya disuruh 

tinggal sama mertuanya. 

 

 

 

 

 

EL-IR 

 

 

 

 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

Anak perempuan 

subjek tinggal 

bersama mertua 

19 Ooh gitu ya, Nek. Mm..Nek 

Endang kok sekarang 

tinggalnya disini itu gimana, 

Nek? 

Setelah pisah itu kan saya 

kembali ke Semarang. Sudah 

tinggal sendirian ya, anak 

saya juga sudah ikut 

mertuanya. Jadi kan nggak 

punya rumah. Akhirnya saya 

tinggal disini, kalo di rumah 

kakak saya kan juga nanti 

repot nggak ada yang 

ngurusin. 

FED-1 Alasan tinggal di 

wisma lansia 

++ Subjek tidak 

memiliki tempat 

tinggal setelah 

kembali ke 

Semarang 

20 Kakaknya rumahnya 

dimana, Nek? 

Di Semarang ada, cuma kan 

udah pada tua juga. Nanti 

yang mau ngurusin sapa 

dong. Hehehehe.. 

    

21 Iya juga sih ya, Nek. 

Hehehe...lho kan Nek 

Endang berarti dah lama ya 

disini, pernah pergi-pergi 

apa dolan gitu nggak, Nek 

ke tempat kakaknya? 

Jarang ya, Nak. Dulu pernah 

waktu awal-awal sekali. Kalo 

sekarang udah nggak pernah. 

Soalnya kan juga tambah tua 

tambah gampang capek ya, 

Nak. Terus ini kan juga Nek 

Endang kalo jalan harus 

FED-4 Kondisi personal ++ Mudah lelah dan 

harus 

menggunakan 

tongkat 

penyangga untuk 

berjalan 
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pelan-pelan pake ini, kalo 

misal nggak pake pegangan e 

ini ya nanti udah susah buat 

jalan. 

22 Itu kakinya kenapa, Nek? 

Sakit? 

Iya Nak, ini kan dulu saya 

pernah kena stroke. Sampe 

separo badan saya yang 

sebelah kiri ini kaku semua, 

jadi kalo ngomong juga 

susah. Bibirnya separo gak 

bisa gerak sih, jadi gini 

mulutnya.  Terus diobatin ke 

pengobatan alternatif gitu jadi 

bisa lagi. Cuma ya ini, Nak, 

kakinya jadi susah gitu buat 

jalan. Tapi ya saya bersyukur 

saja ya, yang penting sampe 

sekarang masih sehat. 

 Kondisi fisik   

23 Itu sakitnya dari kapan, 

Nek? 

Udah lama yaa..dari sebelum 

saya kesini itu udah sakit dulu 

kok. 

    

24 Hmm...Nek, ini kan saya 

mau nanya-nanya buat 

skripsi, jadi skripsinya itu 

tentang kesepian. Nah, Nek 

Endang sendiri selama 

tinggal disini merasa 

kesepian nggak? 

Hmm..kalo kesepian sih pasti 

pernah mengalami ya, Nak. 

Walaupun misalnya nggak 

terus-terusan merasa kesepian 

terus gitu. Terkadang ya bisa 

sangat merasa kesepian, 

terkadang mungkin biasa 

saja. Kalo saya sendiri sih 

memang merasakan kesepian 

ya disini, tapi memang nggak 

 Pengalaman 

loneliness 

 Mengalami 

kesepian tetapi 

tidak terlalu parah 
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yang sampe merasa kesepiaan 

sekali gitu nggak. 

25 Kesepian menurut Nek 

Endang itu gimana, Nek? 

Kalo menurut saya, kesepian 

itu kan berarti merasa sepi ya. 

Jadi merasa sendirian gitu, 

Nak. 

    

26 Ooh, bisa tolong ceritain 

nggak, Nek, kesepian yang 

dialami sama Nek Endang 

sendiri gimana? 

Hmm, gimana yaa..saya itu 

merasa kesepian ya karena 

sekarang disini kan saya 

sudah tinggal lama. Saya juga 

udah nggak pernah pulang, 

jadi udah nggak pernah 

komunikasi sama keluarga 

ya. Jadi terkadang saya 

merasa sangat kesepian 

apabila teringat keluarga 

saya. 

SL-PTT 

 

 

EL-IR 

 

 

 

 

FED-3 

Perubahan 

tempat tinggal 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

Komunikasi 

dengan keluarga 

++ 

 

 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Lama tinggal di 

wisma lansia 

 

Merasa kesepian 

saat teringat 

keluarga 

 

Tidak pernah 

berkomunikasi 

dengan keluarga. 

 

27 Keluarga itu berarti yang 

mana, Nek? Suami dan anak 

atau keluarga Nenek 

sendiri? 

Semuanya ya, Nak. Nggak 

cuma anak saya, atau misal 

mantan suami saya. Saya juga 

terkadang teringat keluarga 

yang sudah meninggal, 

seperti orang tua saya dan 

budhe saya. Oh, dulu saya 

dekat sekali dengan budhe 

saya, Nak. Rumahnya kan 

deket sama rumah saya. 

Biasanya kalo sore-sore nanti 

saya main ke rumahnya, terus 

nanti diberi uang saku. 

 

 

EL-IR 

 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

 

 

 

+++ 

 

 

Anggota keluarga 

yang dekat 

dengan subjek 

sudah meninggal 

28 Hmm, gitu ya, Nek. 

Kesepian yang dirasaskan 

Bikin sedih ya, Nak pasti 

yang jelas. Saya itu seringkali 

 Pengalaman 

loneliness 

 Memimpikan 

keluarga 
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Nek Endang itu gimana, 

Nek? 

mimpi keluarga-keluarga 

saya yang sudah meninggal. 

Setelah bangun itu saya 

merasa sediiih sekali, 

mungkin juga karena dulu 

saya biasa dengan mereka 

sewaktu saya masih muda, 

kemudian sekarang mereka 

udah meninggal.  

Merasa sedih 

29 Berarti Nek Endang 

merasakan kesepian itu 

karena sekarang sudah 

tinggal sendiri dan terpisah 

dari orang-orang yang Nek 

Endang sayangi ya? 

Iya, Nak. Kurang lebih begitu 

ya. 

    

30 Apabila Nek Endang sedang 

merasakan kesepian, 

berefek ke kehidupan 

sehari-hari nggak, Nek? 

Biasanya kalo sedang merasa 

kesepian, mau ngapa-ngapain 

rasanya males ya, Nak. Terus 

juga hatinya nggak tenang 

gitu, sebenernya pengen 

mengunjungi keluarga, tapi 

kan nggak bisa keluar-keluar 

juga. 

 

 

 

EL-IR 

 

 

 

 

Dampak 

loneliness 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

 

 

+++ 

Malas beraktivitas 

 

Tidak bisa 

mengunjungi 

keluarga 

31 Nek Endang sendiri 

kegiatan sehari-harinya 

disini ngapain aja, Nek? 

Setiap hari itu kegiatannya 

sebenernya sama aja, Nak. 

Pagi kan bangun itu ya, 

biasanya jam 5an sudah 

bangun, nanti jam 6an mandi. 

Setelah mandi nanti oma-

omanya semua dikumpulin di 

depan, Nak, berdoa bersama, 

terus sarapan. Nanti diluar itu 

 Kegiatan sehari-

hari 

  



185 
 

kurang lebih sampe jam 10an, 

jadi jemur-jemur pagi dulu 

yaa, sambil kadang ada 

senam lansia. Setelah itu 

nanti sebelum masuk makan 

snack dulu. 

32 Oh ada senam lansiannya 

to? Itu senamnya gimana, 

Nek? 

Ya gini-gini sambil duduk, 

nanti dari peregangan kepala, 

tangan, terus kaki, tapi sambil 

duduk saja. Jadi kan kalo 

untuk lansia yang penting 

tetep pemanasan gitu, Nak. 

Biar badannya nggak kaku 

ya, apalagi kan disini sudah 

banyak yang nggak bisa jalan. 

Jadi biar badannya agak 

lemes gitu. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

33 Oooh, yayaya. Setelah 

masuk itu kegiatannya 

ngapain, Nek? 

Masuk itu ya nanti istirahat, 

tidur siang gitu. Kalo yang 

sudah ngantuk ya biasanya 

langsung tidur, tapi kalo yang 

belum ngantuk ya tidur-

tiduran apa duduk-duduk di 

tempat tidurnya. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

34 Istirahatnya sampe jam 

berapa, Nek? 

Sampe jam 2an ya biasanya, 

nanti bangun terus giliran 

mandi. Kalo yang masih bisa 

mandi sendiri nanti langsung 

mandi, kalo yang sudah 

nggak bisa ya gantian 

dimandiin sama mbaknya. 

 Kegiatan sehari-

hari 
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35 Abis mandi sore itu duduk-

duduk diluar lagi ya, Nek? 

Iyaa, nanti yang sudah 

selesai, sudah ganti baju terus 

keluar. Kalo sore snacknya 

biasanya jam 3an gitu, Nak. 

Terus nanti jam 4 ada doa 

rosario. Nenek-nenek nya 

yang Katolik nanti ikut doa 

rosario. Dulu yang mimpin 

pasti saya, tapi terus saya 

bikin giliran gitu, gantian 

sama yang lain. Kalo omanya 

masih bisa mimpin ya nanti 

dia dapet giliran. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

36 Setelah doa kegiatannya 

ngapain, Nek? 

Setelah doa nanti ada makan 

sore, setelah makan nanti 

oma-omanya pada masuk ke 

dalem lagi. Istirahat. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

37 Di dalem biasanya ngapain 

aja, Nek? 

Yaa paling duduk-duduk saja. 

Kalo nggak ya ngobrol sama 

oma yang lain. Soalnya juga 

nggak pada suka nonton TV 

sih disini, Nak. Paling ya 

sudah nanti di tempat 

tidurnya masing-masing. 

 Kegiatan sehari-

hari 

  

38 Berarti setiap hari 

kegiatannya gitu-gitu aja ya, 

Nek. Nek Endang pernah 

ngerasa jenuh nggak sama 

kegiatannya disini? Soalnya 

kan setiap hari kaya gitu 

terus. 

Bosen yaa kadang-kadang 

bosen ya, Nak. Tapi saya itu 

orangnya memang aktif ya, 

Nak. Jadi biar nggak bosen ya 

saya ngajakin temen-temen 

disini ngobrol. Kalo nggak 

kadang ada beberapa yang 

suka nyanyi, saya minta buat 

FIH-3 

 

 

SL-BP 

Kepribadian  

 

 

Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

+++ Subjek 

merupakan orang 

yang aktif 

 

Mengajak ngobrol 

penghuni lain 

supaya tidak 

merasa bosan 
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nyanyi biar nggak sepi. 

Nyanyinya lagu-lagu lama, 

Nak. Biasanya tembang jawa 

apa keroncongan gitu. 

39 

 

 

Rutinitas sehari-hari disini 

menurut Nek Endang bikin 

ngerasa tambah kesepian 

gitu nggak, Nek? 

Lumayan ya, Nak. Soalnya 

disini kan kegiatannya gitu-

gitu aja ya. Jadi rasanya jenuh 

gitu. Sebenernya pengen cari-

cari kegiatan gitu ya, Nak, 

tapi kan sekarang juga 

kegiatannya sudah terbatas 

ya. Efek ini juga sih, Nak, 

badannya juga sudah tidak 

mendukung buat terlalu 

banyak kegiatan.  

SL-BP 

 

 

 

 

FED-4 

Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

 

Kondisi personal 

++ 

 

 

 

 

++ 

Jenuh dengan 

kegiatan yang 

monoton dan 

terbatas 

 

Ingin mencari 

kegiatan tetapi 

kondisi fisik tidak 

mendukung 

40 Sekarang kalo mau ngapa-

ngapain banyak 

pertimbangan e ya, Nek. 

Daripada nanti kecapean. 

Iya, Nak. Kalo sudah tua itu  

ya, Nak, sebenernya sudah 

tidak terlalu pengen buat cari 

temen-temen baru. Jadi 

dengan temen-temen yang 

ada disini juga sudah seneng 

ya, Nak. Tapi tuh ya, kadang 

rasanya gini. Tetep ada 

keinginan untuk bertemu 

dengan keluarga. Jadi tuh 

rasanya tetep kaya ada yang 

kurang gitu ya, Nak. 

SL-F 

 

 

FIH-1 

 

EL-IR 

Friendship 

(pertemanan) 

 

Peran sosial 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

++ 

 

 

+++ 

 

+++ 

Tidak ingin 

mencari teman 

baru, sudah 

memiliki cukup 

teman di wisma 

lansia 

Ingin bertemu 

dengan keluarga 

41 Dulu waktu awal Nek 

Endang tinggal disini tuh 

atas usulan orang lain apa 

keinginan sendiri Nek? 

Awalnya kan saya bingung ya 

mau tinggal dimana, soalnya 

juga saya kan sudah sendirian 

waktu itu. Anak saya sudah 

tinggal sama mertuanya. 

SL-PTT Perubahan 

tempat tinggal 

++ Alasan tinggal di 

wisma lansia 
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Kemudian setelah cari-cari, 

saya tau ada wisma rela bakti 

ini. Terus akhirnya saya 

tinggal disini. 

42 Tanggepannya Nek Endang 

sendiri dulu waktu pindah 

kesini gimana, Nek? 

Awalnya ya saya banyak 

pertimbangan, nanti kira-kira 

cocok nggak disana, betah 

apa nggak. Sebenernya saya 

pindah juga awal kan 

keinginan sendiri, tapi nggak 

bisa bohong juga ya, Nak, 

namanya orang tua kan 

pengen tinggal sama anaknya. 

Jadi kadang saya masih 

ngerasa agak menyesali 

keadaan gitu ya, Nak. Tapi 

setelah pembiasaan, sudah 

bertahun-tahun sih saya 

disini, sekarang sudah merasa 

nyaman ya. Jadi kaya disini 

udah di rumahnya sendiri, 

serumah isinya orang banyak. 

Hehehehe. 

EL-IR 

 

 

 

 

EL-P 

 

 

SL-PTT 

 

 

FEH-1 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

Penyesalan 

 

 

Perubahan 

tempat tinggal 

 

Lingkungan  

++ 

 

 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

++ 

Ingin tinggal 

bersama anak 

 

 

 

Masih menyesali 

keadaan saat ini 

 

Sudah merasa 

nyaman tinggal di 

wisma lansia 

Menganggap 

wisma lansia 

sebagai rumah 

 

43 Selama tinggal disini Nek 

Endang pernah dikunjungi 

gitu nggak sama 

keluarganya Nek Endang? 

Pernah, Nak. Waktu awal-

awal dulu yaa, kalo sekarang 

sudah tidak pernah 

dikunjungi lagi. 

EL-IR Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

+++ Sudah tidak 

pernah dikunjungi 

oleh keluarga 

44 

 

 

 

Kenapa Nek kok sekarang 

nggak pernah pada 

berkunjung lagi? 

Mungkin kan ya mereka 

punya kesibukan sendiri-

sendiri ya, Nak. Kalo anak 

saya kan sekarang memang 

sudah tinggal dengan 

EL-IR Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

+++ Keluarga 

memiliki 

kesibukan sendiri-

sendiri sehingga 
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mertuanya, jadi udah ngurusi 

mertuanya. Kalo sodara yang 

lain kan juga istilahnnya 

bukan keluarga inti ya, jadi 

mereka mungkin juga tidak 

merasa wajib menengok saya 

disini. 

tidak pernah 

berkunjung 

45 Ooh, gitu ya, Nek. 

Hmmm..Nek Endang kan 

berarti sudah nggak pernah 

bertemu dengan keluarga 

ya, Nek Endang merasa 

seperti diabaikan oleh 

keluarga gitu nggak? 

Sebenernya kalo dipikir-pikir 

ya, Nak, saya memang 

diabaikan oleh keluarga saya. 

Mereka kan tau bahwa saya 

sudah bercerai dan anak saya 

juga sudah nggak tinggal 

sama saya, tetapi mereka juga 

nggak nawarin buat misalnya 

tinggal bareng atau gimana. 

Akhirnya kan saya mencari-

cari tempat tinggal sendiri 

karena saya mikirnya kalo 

nanti saya tinggal sendirian 

dengan kondisi badan saya 

yang seperti ini, nanti susah 

juga. 

EL-A 

 

 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

 

 

 

+++ Keluarga tidak 

peduli dengan 

kondisi subjek 

dan tidak 

menawarkan 

bantuan maupun 

tempat tinggal 

46 Jadi keluarganya Nek 

Endang sendiri tidak banyak 

membantu Nek Endang, ya? 

Iya, Nak. Kakak-kakak saya 

ya sudah terserah saja gitu 

saya mau dimana. Tapi 

setelah disini saya juga jarang 

mendapat kunjungan dari 

keluarga kakak saya. 

Anak saya juga sampe 

sekarang jarang sekali ya 

berkunjung kesini. Saya 

EL-A 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

++ Saaudara dan 

anak-anak tidak 

pernah 

berkunjung ke 

wism lansia 
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kadang iri gitu ya, Nak, sama 

mertuanya dia. Soalnya di 

hari tuanya, anak saya malah 

tinggal bersama mertuanya, 

nggak sama saya. 

47 Hmm, perlakuan seperti itu 

dari keluarga ada 

hubungannya dengan 

kesepian yang Nek Endang 

rasakan nggak? 

Wah, jelas ada ya, Nak. 

Dengan perlakuan yang 

seperti itu kan membuat saya 

merasa saya hanya sendiri 

dan nggak ada yang peduli 

sama saya, Nak. Ya sudah 

sekarang saya menghabiskan 

masa tua nanti disini bersama 

oma-oma yang lain yang 

mungkin juga tidak terlalu 

dipedulikan oleh keluarga. 

Disini soalnya nggak semua 

berasal dari keluarga mampu 

ya, Nak. Jadi beberapa juga 

ada yang tidak pernah 

dikunjungi sama sekali. Ada 

juga yang dipungut dari jalan, 

Nak, soalnya sudah tidak 

memiliki keluarga dan tempat 

tinggal. 

EL-A 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

+++ Perlakuan dari 

keluarga membuat 

subjek merasa 

sendiri dan tidak 

ada kerabat yang 

masih peduli 

48 Oh iya to, Nek? Tinggal 

disini itu bayar nggak to? 

Nggak, Nak. Jadi disini kan 

memang gratis. Dananya dari 

donatur-donatur yang 

membuat wisma lansia ini, 

Nak. Jadi ini kan masih 

bagian dari Gereja Katolik 

Gedangan situ. 
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49 Oooh, jadi memang kalo 

tinggal disini nggak 

dipungut biaya gitu ya. Nek 

Endang kan tadi 

mengatakan kalo Nek 

Endang merasa sendirian 

dengan perlakuan seperti itu 

dari keluarga, nah..Nek 

Endang sendiri punya sosok 

yang bener-bener deket 

sama Nek Endang gitu, 

nggak Nek? 

Kalo sosok yang deket sekali 

itu ada ya, Nak. Dulu kaya 

waktu kecil itu saya dekat 

sekali dengan budhe saya. 

Soalnya budhe saya pengen 

punya anak perempuan, jadi 

sayaaang banget sama saya. 

Saya juga sering ke rumah 

budhe saya. Kemudian 

setelah bertambah dewasa 

budhe saya kan sudah 

meninggal ya, Nak. 

Sosok yang saya rasa deket 

dengan saya juga mantan 

suami saya yang kedua. Kalo 

yang pertama dulu kan 

menikahnya karena terpaksa 

ya, Nak,  jadi saya tidak 

terlalu deket sama suami yang 

pertama. Hmm, yang kedua 

ini kan saya menikah disaat 

sudah tua ya, udah umur 40 

tahun lebih. Tapi kalo sama 

suami yang kedua saya 

merasa cocok dan dicintai, 

Nak. Orang pasti mikir, kok 

mau lho nikah sama janda tua, 

tetapi kenyataannya dia 

memang menerima saya apa 

adanya. 

Saya juga sebenernya merasa 

nggak enak ya, Nak untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL-KA 

 

 

 

 

 

 

EL-KA 

 

 

 

 

EL-KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

 

 

 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki ikatan 

yang cukup kuat 

dengan suami 

kedua 

 

 

 

Merasa cocok dan 

saling mencintai 

dengan suami 

kedua 

 

Sedih saat harus 

berpisah dengan 

suami kedua. 

Tidak memberi 

alamat atau 

kontak saat 

berpisah 
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minta cerai. Walaupun saya 

rasanya sedih sekali, tapi 

lebih baik berpisah saja 

memang karena saya sudah 

nggak bisa kasih anak. Saya 

pergi juga nggak kasih  

kontak saya lagi soalnya biar 

dia udah nggak usah nyari 

saya lagi. 

50 Berarti sosok yang Nek 

Endang ngerasa deket itu 

budhe nya sama mantan 

suami Nek Endang yang 

kedua ini ya.. kalo sekarang 

ada nggak, Nek? Yang 

sampai deket banget gitu 

yang bikin Nek Endang 

sampe merasa seperti terikat 

dengan orang tersebut? 

Sekarang udah nggak ada ya, 

Nak kalo yang deket sekali 

gitu. Disini ya semuanya saya 

anggep temen biasa. Soalnya 

juga susah, Nak. Kalo sudah 

tua sudah susah diajak 

bertukar pikiran. Kan 

kemampuannya juga sudah 

ada yang menurun ya. 

EL-IR Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

 

++ Tidak memiliki 

teman 

dekat/sahabat 

51 Nek Endang kan berarti 

sudah berpisah dengan 

suami ya, itu berdampak 

besar bagi Nek Endang 

sendiri nggak? 

Cukup besar ya, Nak. Saya 

sampe sekarang masih 

merasa menyesal dan 

bersalah kepada suami saya 

karena saya minta untuk 

pisah. Saya masih sering 

kepikiran suami saya, jadi 

saya merasa kayak hati saya 

ada yang kosong, Nak. 

Seakan-akan sebagian dari 

diri saya harus saya lepaskan 

saat saya meminta berpisah 

dengan suami saya. Tetapi ya 

EL-P 

 

 

 

EL-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyesalan  

 

 

 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyesal 

berpisah dengan 

suami 

 

Merasakan ada 

kekosongan di 

hati karena 

berpisah dengan 

suami 
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saya memang meminta untuk 

berpisah kan dengan 

beberapa pertimbangan. 

Walaupun susah saya tetap 

harus menerima 

konsekuensinya. 

 

 

FIH-2 

 

 

Respon 

psikologis 

 

 

++ 

 

 

Menerima 

konsekuensi dari 

suatu tindakan 

52 Kesepian yang Nek Endang 

rasakan itu kan nenek 

merasa sendirian ya, disini 

ada nggak sih temen yang 

sering nenek aja bercerita 

tentang kehidupannya 

nenek atau misal cerita kalo 

ada masalah gitu? 

Disini kalo untuk ngobrol-

ngobrol saya biasa mengobrol 

dengan Bu Puji, Mak Desy, 

Mbah Buyut, Mak Ambon, 

Mak YAti. Soalnya yang bisa 

diajak ngobrol ya paling itu-

itu aja. Kalo nggak saya 

paling suka nggodain Mak 

Maria, soalnya lucu, Nak. 

Nanti pasti jadi tertawa 

semua. Terkadang juga saya 

kalo lagi ada pikiran ngobrol 

sama mbak Endah.  

SL-F 

 

 

 

 

FIH-3 

Friendship 

(pertemanan) 

 

 

 

Kepribadian 

++ 

 

 

 

 

+++ 

Sering mengobrol 

dan bercanda 

dengan sesama 

penghuni 

 

Senang megobrol 

dengan orang lain 

53 Kalo hubungan 

pertemanannya berarti 

sekarang terbatas sama area 

di dalem wisma lansia saja 

ya? 

Iya Nak. Soalnya kan disini 

juga nggak boleh keluar-

keluar sendiri. jadi harus 

nurut sama aturan yang ada. 

Tetapi kalo yang sering kesini 

paling nanti ada suster 

elisabeth dari susteran ini, 

Nak. Kan sebelah persis ini 

susteran. Sama nanti juga 

kadang donatur nya 

berkunjung. 

SL-PTT Perubahan 

tempat tinggal 

++ Tidak bisa pergi 

sendiri dan harus 

menaati aturan 

wisma lansia 



194 
 

54 Kalo sama perawat-perawat 

disini hubungannya gimana, 

Nek? 

Baik ya, soalnya kan memang 

sudah tugasnya mereka juga 

untuk merawat. Tapi kadang 

saya merasanya kurang 

cocok, Nak. Mungkin karena 

mereka masih muda ya, jadi 

kurang baik dalam 

memperlakukan oma-oma 

disini. Kadang itu secara 

tidak sadar mereka cara 

ngomongnya kurang enak 

didengar ya. Sedikit kasar dan 

memarahi oma-oma. Padahal 

kan sudah tua, memang sudah 

sering lupa. Harusnya 

perlakuannya lebih halus lagi 

ya kata-katannya. 

SL-F Friendship 

(pertemanan) 

 

++ Memiliki 

hubungan baik 

dengan perawat, 

tetapi terkadang 

merasa kurang 

cocok dengan 

perlakuan perawat 

55 Ooh, jadi sebenernya baik 

ya, Nek. Cuma pemilihan 

kata-katanya mereka kurang 

tepat. 

Iya, Nak. Mereka juga lebih 

sering menghabiskan waktu 

di dalem. Jadi kurang 

mendampingi oma-omanya. 

Jadi mereka malah kayak 

terserah gitu omannya mau 

pada ngapain asal nggak 

aneh-aneh aja. Soalnya 

mungkin mereka capek sih ya 

ngurusin orang tua, orang 

kalo sudah tua kan sukanya 

keras kepala. Hehehe.. 

 

 

EL-A 

 

 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

 

 

 

++ 

 

 

Perawat kurang 

mendampingi 

penghuni 

56 Hmm, Nek, saya mau nanya 

niih. Selama mengalami 

kesepian, perasaan-perasaan 

Yang jelas merasa sedih ya, 

Nak. Terus juga merasa 

diabaikan oleh keluarga. Saya 

 Dampak 

loneliness 

 Merasa sedih, 

merasa diabaikan 

oleh keluarga, 
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apa saja yang muncul di 

dalam diri Nek Endang? 

merasa kurang mendapatkan 

kasih sayang dan dukungan 

juga, Nak, baik dari 

lingkungan maupun keluarga. 

Makanya kemudian saya 

merasa kesepian. 

kurang mendapat 

kasih sayang dan 

dukungan 

 

57 Biasanya Nek Endang 

merasa sangat kesepian di 

waktu-waktu seperti apa, 

Nek? 

Biasanya saat malam hari, 

Nak. Disaat sudah nggak ada 

kegiatan gitu, jadi terkadang 

kan kepikiran banyak hal ya, 

Nak. Nah disitu saya 

seringkali merasakan 

kesepian. Merasa bahwa saya 

sendirian dan tidak memiliki 

orang lain yang benar-benar 

bisa saya ajak berbagi. Saya 

juga teringat dengan suami 

saya yang sudah pisah. 

 

 

 

 

 

EL-KA 

 

 

 

 

 

Kehilangan 

sosok 

attachment 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

Merasa sendirian 

dan tidak 

memiliki orang 

lain untuk berbagi 

58 Terus kalo siang gimana, 

Nek? 

Kalo pas siang biasanya kalo 

ada yang dikunjungi oleh 

keluarganya ya, saya jadi 

pengen gitu, Nak dikunjungi 

oleh keluarga saya. Ya 

istilahnya kayak meri (iri) 

gitu kalo ada yang 

dikunjungin. 

Terus bisa juga gini, Nak. 

Kadang tuh kalo lagi duduk-

duduk sore, misalkan lagi 

nggak pada ngobrol-ngobrol 

saya ngerasa kok disini 

banyak orang, tapi nggak ada 

EL-IR 

 

 

 

FID-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimate 

relationship 

(hubungan 

dekat/intim) 

Respon 

psikologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin dikunjungi 

oleh keluarga. 

 

 

Iri apabila ada 

penghuni lain 

yang dikunjungi. 
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yang bisa diajak ngobrol. 

Seakan-akan pada sibuk 

sendiri-sendiri atau memang 

lagi nggak pengen ngomong 

kali ya. Jadi kaya banyak 

orang kok tapi nggak bisa 

diajak cerita-cerita. 

 

 

 

 

SL-F 

 

 

 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Tidak semua 

penghuni 

berkenan diajak 

mengobrol 

59 Kesepian yang Nek Endang 

alami itu berdampak sama 

kehidupan nenek sehari-hari 

nggak? 

Berdampak ya, Nak. 

Biasanya itu pasti jadi lemes, 

nggak tau kenapa kalo sedih 

gitu pasti kan bawaannya 

lemes ya. Terus juga hatinya 

nggak tenang rasanya, Nak. 

Kaya ada yang kosong gitu, 

tapi nggak tau mau diisi pake 

apa. Jadi perasaannya nggak 

enak gitu, agak uring-

uringan. Sama gara-gara 

lemes jadi mau ngapa-

ngapain gitu males ya, Nak. 

 Dampak 

loneliness 

 Sedih, badan 

lemas, hati tidak 

tenang dan uring-

uringan, malas 

beraktivitas 

60 Kesepian yang nenek alami 

itu sering muncul nggak, 

Nek? 

Kalo siang hari waktu ada 

kegiatan gitu jarang, Nak. 

Tetapi kalo malem hari sering 

sekali muncul. Bahkan 

mungkin hampir setiap 

malam yaa. 

 Pengalaman 

loneliness 

 Lebih sering 

dirasakan saat 

malam hari 

61 Muncul nya biasanya 

gimana, Nek? 

Nenek itu sering mimpi 

tentang keluarga nenek dulu, 

Nak. Jadi kadang-kadang 

nenek mimpi tentang orang 

 Dampak 

loneliness 

 Sering 

memimpikan 

orang-orang yang 

dulu pernah dekat 

dan suami subjek 
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tuanya nenek. Pernah juga 

mimpi tentang suami. 

62 Wah mimpinya gimana, 

Nek? 

Ya itu, Nak. Mm, biasanya 

mimpi didatengin gitu, terus 

nanti diajak ngobrol. Kadang 

juga saya mimpi Budhe saya 

yang sudah meninggal itu, 

yang dulu  sayang sekali sama 

saya. 

 

 

 

 

   

63 Itu kenapa sampe bisa 

kebawa mimpi, Nek? 

Wah mungkin karena saking 

kangennya ya Nak. Hehehe, 

sudah lama sekali nggak 

pernah ketemu juga sih ya. 

    

64 Oooh, berarti karena saking 

kangennya sama nggak 

pernah ketemu itu ya, Nek? 

Iyaa, Nak.     

65 Nek Endang sendiri 

sekarang merasa kehidupan 

Nenek bagaimana? 

Saya sekarang ya berusaha 

menikmati kehidupan yang 

saya rasakan sekarang, Nak. 

Nantinya juga saya akan 

tinggal disini terus, kalo saya 

nggak bisa cocok tinggal 

disini nanti kan saya yang 

repot sendiri. hehehe.  

FIH-2 Respon 

psikologis 

++ Berusaha 

menikmati 

kehidupan saat ini 

66 Oiya, Nek. Waktu nenek 

pindah kesini nenek 

mengalami penolakan-

penolakaan gitu nggak dari 

lingkungan sini dan 

penghuni? 

Wah, nggak ya Nak. Disini ya 

menerima saja, soalnya kan 

juga banyak oma-oma yang 

senasib. Jadi harus tinggal 

disini dan terpisah dari 

keluarga. Nggak ada gitu, 

Nak kalo misalkan kayak 

penolakan-penolakan. 

FEH-1 Lingkungan ++ Subjek tidak 

mengalami 

penolakan dan 

diterima dengan 

baik 
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67 Kalo untuk kesepian itu 

sendiri Nek Endang gimana 

memaknainya? 

Kalo menurut saya, ya Nak. 

Kesepian itu saya rasakan 

akibat dari apa yang saya 

jalani dulu di kehidupan 

sebelumnya. Kan saya merasa 

kesepian karena saya 

bercerai, anak saya sekarang 

sama mertua dan saya sudah 

tidak memiliki siapa-siapa 

lagi. mungkin kalo dulu saya 

nggak minta cerai, saya 

nggak bakal merasa kesepian 

kaya gini ya. 

 Makna 

loneliness 

 Loneliness yang 

dialami 

merupakan akibat 

apa yang dialami 

dalam kehidupan 

sebelumnya 

68 Ooh gitu ya, Nek. Yasudah. 

Untuk hari ini cukup dulu ya 

ngobrolnya. Kapan-kapan 

dilanjut lagi, Nek. Hehehe. 

Oh iya, Nak. Nanti hati-hati 

ya pulangnya 
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