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Pedoman Koding 

 

No Keterangan Kode 
A. Latar Belakang  
 1. Identitas A1 
 2. Keluarga inti A2 
 3. Perjalanan masuk ke SOS Desa Taruna A3 
B. Stressor  
 1. Lingkungan Fisik S1 
 2. Individual S2 
 3. Kelompok S3 
 4. Keorganisasian S4 
 5. Individual Differences S5 
C. Gejala-gejala Stres  
 1. Gejala Fisikal G1 
 2. Gejala Emosional G2 
 3. Gejala Intelektual G3 
 4. Gejala Interpersonal G4 
D. Coping Stress  G5 
 1. Problem Focused Coping  
 a. Mempersiapkan diri menghadapi luka P1 
 b. Agresi P2 
 c. Penghindaran P3 
 d. Apati P4 
 2. Emotional Focused Coping  
 a. Diarahkan pada gejala E1 
 b. Identifikasi E2 
 c. Pengalihan E3 
 d. Represi E4 
 e. Denial E5 
 f. Reaksi formasi E6 
 g. Proyeksi E7 
 h. Rasionalisasi E8 
 i. Sublimasi E9 
 



VERBATIM WAWANCARA 

SUBYEK 2 

Pertemuan Pertama 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Dulu waktu 

masuk di SOS, 

kok akhirnya 

memilih SOS 

yang di Semarang 

Bu? 

Jadi saya itu ngga pengen di Bandung, saya 

merasa kalo di Bandung itu ngga nyaman aja. 

Terlebih saya itu ingin menghilangkan 

memori-memori disana. Tempatnya itu kan 

tempat-tempat yang banyak kenangan. Jadi 

saya harus pulang. Saya pulang ke orang tua, 

trus iseng-iseng buka koran trus ada lowongan 

ibu asuh itu. Ibu asuh itu maksude piye.. 

masukin aja, terus saya masukin trus ada 

panggilan, trus saya ke sini untuk lihat-lihat. 

Dulu itu kan live in, tinggal seminggu, itu yang 

membuat saya berkesan, saya mantep disitu. 

Dulu waktu saya masuk, baru sampai depan 

terus ada anak yang manggil ibu.. ibu.. padahal 

belum kenal saya, terus minta pangku, trus, ih.. 

kok,, hehe.. saya kan sebenernya memang 

kepengen punya anak. Ih, kok ada yang 

manggil saya ibu gitu. Trus saya pikir, kok 

enak ya disini, saya punya anak sendiri, trus 

saya bisa apa yang.. maksudnya.. bagaimana 

cara saya mengasihi mereka itu kan bisa tak 

  



salurkan disini. Akhirnya seminggu disini live 

in. trus pulang. Trus dapet panggilan untuk 

psikotest itu. Yaudah mantep saya.  

Pertama saya mau ditempatin di Bandung, tapi 

enggak lah, saya punya trauma di Bandung. 

Akhirnya saya minta di Semarang. 

Dari awal mula 

Ibu sudah siap 

belum untuk 

memegang rumah 

dan mengasuh 

banyak anak? 

Wah, enggak mbak. Wong saya masuk sini itu 

ya sebagai hiburan saya, haha. Buat pelarian, 

intinya pelarian. Awalnya saya masuk sini tu 

untuk mencari kesibukan ya. 

Jadi saya memang kepengen punya anak, 

bener, ya saya gini, disatu sisi saya ingin kerja, 

tapi disatu sisi juga pengen ngasuh anak. 

Intinya saya mau cari kerja juga pelarian lah, 

itu, gitu intinya saya. Kerja sambil nyari 

hiburan, haha. 

S2 Subyek merasa 

belum siap 

menjadi ibu asuh. 

Kalo dengan 

anak-anak sendiri 

sekarang ada 

problem apa aja 

Bu? 

Saya itu yang sampai sekarang, sshh, yang 

masih agak susah itu ini lhooo.. sshh, anak 

saya itu jeleknya apa, mencuri sama nipu itu 

lho yang masiiih.. sudah agak berubah tapi 

mungkin saya yang kurang sabar ya. Tahap 

mereka untuk jadi anak jujur tu sudah ada, 

setidaknya dalam seminggu itu sudah ngga 

denger, tapi entah atau saya itu ngga denger, 

entah saya tidak mendapat laporan itu ya. Tapi 

sudah jarang gitu lho. Tapi bagi saya itu tu 

problem yang.. pr tersendiri gitu lho bagi saya. 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

Subyek masih 

kesulitan untuk 

menangani 

tingkah laku 

anaknya. 

 

 

 

 

Anaknya a 

merupakan beban 



Jadi yang seperti a, yang laki-laki, itu pr saya, 

pr tersendiri itu bagi saya. 

tersendiri dari 

bagi subyek. 

Mencurinya itu 

dalam hal apa 

saja Bu? 

Dia mencurinya dalam segala hal mbak. Jadi 

celana dalam saya ya dicuri. Dia punya 

kelainan seperti itu, mangkannya saya ya.. ya, 

uang apa lagi, barang-barang ya he’e. jam 

tangan saja, dia kan dulu kecanduan game 

online, jam tangan orang itu dicuri, padahal dia 

ngga bisa baca jam. Tapi sekarang sudah 

hilang, alasannya itu untuk jajan. Saya itu kasi 

seribu untuk uang jajan supaya ngga mencuri. 

Tapi anak itu kan memang terlambat, umurnya 

sekarang sudah empat belas tahun, tapi masih 

di kelas enam SD. 

Kalo minggu-minggu kemarin tu masih ada 

laporan, “Bu, a tu lho Bu, dijemuran ada 

celana dalem cewek itu dicium-cium trus 

dibalikin lagi”. Trus ada lagi laporan dari ibu 

asuh lainnya, si a tu rajin banget kalo ada 

jemuran jatuh. 

Trus ini mbak, saya kan biasa inspeksi karena 

anak-anak kan ga rapi, sama saya tak abrul 

supaya dirapikan. Kok ada celana dalem. 

Awalnya kok ada celana dalem, “celana dalem 

siapa?’. “gatau dari dulu ada disitu”. Bayangan 

saya perasaan pas itu sudah dibersihkan waktu 

pergantian ibu itu. Trus tak biarin aja. Trus 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek memberi 

uang saku ke 

anaknya a untuk 

mencegah supaya 

tidak mencuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek tidak 



yang kedua kok ada lagi, jadi posisinya kayak 

habis dipake itu lho mbak, nglinting. Tapi tetep 

ga ngaku. Itu sudah berkali-kali ketahuan 

mbak, pernah juga ketauan pas mau mandi, 

ngambil celana dalem cewek dulu 

ditumpukkan gosok’an. 

menindaklanjuti 

kelakuan  

anaknya. 

Ibu yang dulu 

juga ngga pernah 

cerita apa-apa 

Bu? 

Engga, ga pernah cerita apa-apa. Jadi si a ini 

kan memang anak jalanan. Masuk sini karena 

kena garukan satpol PP. dulunya dia di jalan. 

Makan saja ngorek-ngorek di tempat sampah. 

Dia masuk sini juga nggatau siapa namanya, 

kapan lahirnya. Jadi dibuatkan semua disini. 

Jadi posisinya anak ini tu mencurinya bagus, 

mengutilnya bagus, karena dia hidup dulu dari 

seperti itu. 

Jadi uang saya itu, wuuh, nyawutnya pinter.  

Jadi sekarang itu saya bikin model point, yang 

melakukan saya bikin point, nanti ada 

hadiahnya tiap akhir bulan. (R mengambil 

kertas poinnya). Ini hanya untuk berbagi tapi 

begini caranya. 

Adalagi selain si a, ini yang gede juga, si h, 

cewek, sudah SMP kelas dua mbak. Dia itu 

joroknya minta ampun. Kalo  disuru nyuci 

mesti, ya.. ya.., mesti ditunda-tunda sampe 

seminggu, sampe njamur kuning- kuning itu 

lho mbak. Padahal kan usia-usia se dia kan lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek berbagi 

dengan cara 

membuat point-

poin untuk anak. 

 

Subyek kesulitan 

untuk 

memberitahu 

kebiasaan kotor 

anaknya. 

 



ekstra-ekstranya mbak keringetnya. Ampun 

wis. Dah gitu softek ini di taruh di lemari 

mbak, softek bekas pakai padahal. Itu kalo 

saya ga inspeksi mbak.. aduhh, itu saja baunya 

sudah minta ampun. Itu, anduk, daleman juga. 

Bh sama celana dalem itu kotor itu mbak 

dicampur sama yang bersih. Lha wong pernah 

mbak bh itu dipakai sampai sebulan ngga ganti 

mbak, sampai kalo dibalik itu warnanya hitam 

dekil, wes, ck.. padahal punya bh yang baru-

baru mbak, susah.. sampai sekarang itu. 

Suru milihin juga gitus mbak, kalo ngga 

diteriakin suru milihin, ngga dipilihin, jadi 

saya itu sekarang pakai cara begini, kalo anak-

anak belum milihin bajunya, ga dapet uang 

saku, baru jalan mbak. 

 

 

Dulu itu sering bawa makanan ke kamar, trus 

bungkusnya di itu mbak, dislempit-slempitin, 

aduh. Wes parah.. 

Jadi saya itu sering inspeksi mangkannya. Tapi 

semenjak ada bayi lagi ini, saya kerepotan, 

keteter, sudah ngga bisa inspeksi lagi mbak, 

ngga leluasa lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

S2 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek tidak 

akan memberikan 

uang ke anak-

anak yang belum 

memilah baju. 

Subyek stress 

dengan kelakuan 

jorok si h. 

Subyek tidak bisa 

inspeksi 

kebersihan lagi 

karena repot 

dengan bayi. 

 



 

Pertemuan Kedua 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Si h pulang jam 

berapa bu hari 

ini? 

Tadi si dia ijin pulang siangan, soalnya ada 

rapat osis. Dia kan aktif di kegiatan seperti itu 

mbak.  Hampir semua kegiatan dia ikuti. Jadi 

setiap hari itu ada saja kegiatan, tapi hari rabu 

ndak boleh soalnya saya kan pertemuan, nanti 

adik-adik ga ada yang jaga, jadi saya ga boleh. 

  

Ibu ga keberatan 

kan tapi? 

Ya.. ya saya sih gapapa mbak kalo begitu, asal 

bisa mengatur waktunya, pokoknya belajarnya 

ngga keteter. 

Kaya dulu pernah mbak, habis ikut ini, itu, ini, 

itu, begitu pulang capek, ngga ngapa-ngapa, 

kalo malem lemes, gitu. Saya bilang ambil 

satu, karena apa dia gabisa ngatur waktumu 

sama gabisa ngatur badanmu. 

Setiap hari sibuk, tapi saya nggapapa mbak, 

daripada dia ngga karu-karuan.  

  

Tapi h tetep mau 

mengerjakan 

pekerjaan rumah 

kan Bu? 

Ya gimana ya mbak. Dikerjakan si.. tapi 

jadinya kan sebatas dia akan mengerjakan apa 

yang dijadwalkan. Yang ngga bagiannya ya ga 

akan dikerjakan. 

Saya itu padahal kan sekarang repot mbak, 

apalagi ketambahan bayi i. sudah ndak sempet 

lagi,  

kadang saya minta bantuan untuk nyuapin 

 

 

 

 

S2 

 

 

P4 

 

 

 

 

Subyek repot 

semenjak ada 

bayi baru. 

Subyek diam 



adiknya makan, itu sampe saya minta tolong 

berkali-kali, tapi dianggep sepi, akhirnya ya 

ngga mau saya sendiri, dianya, cuek aja, tetep 

di kamar. 

Jadi saya itu lebih suka pake yang point itu, 

tapi bulan ini yang point itu lagi tak hentikan, 

karena saya kan mau training, nah itu, ternyata 

kebiasaannya hilang. Kalo ada adiknya keluar, 

ya ga ada yang jaga, sampe rewel semua. 

Sampe suatu ketika saya hukum semua dengan 

ngga tak buatin lauk. Habisnya ga ada yang 

bantu Ibu, terutama anak-anak yang gede itu. 

Kalo dah gitu, mereka tak suru masak sendiri, 

nha itu kalo si h itu gamau masak, alasannya 

ngga bisa masak. Beda sama adiknya, a. susah 

banget anak itu.  

Kalo kayak nyuci baju itu, susahnya minta 

ampun. Itu kalo dicuci pun dia ngga pernah 

bersih nyucinya, jadi masih bau keringet, 

masih kuning-kuning. Dan harus dengan 

gertakan baru jalan anak itu. Ya itu h, anak 

yang super.. super, super sekali. 

Kalo a tu membersihkan tapi ga bersih, udah 

melakukan tapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2, 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2, 

P2 

ketika tidak 

direspon saat 

meminta bantuan 

ke anak. 

 

 

 

 

 

Subyek tidak 

membuatkan 

makan karena 

anak-anaknya 

tidak ada yang 

membantu 

pekerjaan subyek. 

 

 

 

Subyek harus 

menggertak 

anaknya h untuk 

melakukan 

sesuatu. 

Kalo h itu 

sekolahnya tapi 

baik kan Bu? 

Baik, kalo sekolahnya baik, hanya saja ini 

mbak, interaksinya dengan anak cowok itu. 

Jadi sampe tralis di kamarnya dia itu bolong, 

 

 

 

 

 

 



Cuma buat kalo ada cowok lewat dia itu suit-

suit, kaya gitu. Sampe saya kadang saya itu 

bilang, di rumah ini ngga melahirkan preman, 

kalo ada perlu ya dipanggil baik-baik, tapi 

tidak berkoar-koar, apalagi perempuan, 

feminim sedikit lah. Dia itu berusaha untuk 

menarik perhatian cowok, jadi dia itu juga 

sering dimusuhi. Dia juga pernah 

berpenampilan beda, kayak anak jaman dulu, 

gadis jaman dulu, saya pikir dia pasti mencari 

perhatian, sampe dikatain orang edan. 

Dia juga bilang kalo sekarang banyak cowok-

cowok yang suka, semenjak dia pake 

kerudung, tapi itu ya mesti sih. Jadi seperti 

mencari sensasi sih. 

Dia itu pernah to dia pake rok panjang di 

depan rumah trus dikibas-kibasin, ndak taunya 

banyak cowok di depan, haha. Saya itu takut 

mbak kalo dah kayak gitu, dia itu akan 

melakukan apapun, apapun dia beri mbak, apa 

ndak ngeri itu. 

Pernah juga dia itu suka sama anak seberang, 

dia itu ga nglakuin kerjaan rumah, belum 

mandi juga, malah bantuin anak itu mungutin 

daun.  

 

S2, 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2, 

G2 

 

Subyek 

mengingatkan 

kelakuan anaknya 

h yang seperti 

preman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek takut 

akan interaksi 

anaknya h dengan 

teman laki-

lakinya. 

Kalo di rumah ini 

sendiri ada 

Kalo disini, ya ini kalo ada pr, harus 

dikerjakan siang. Kalo ngga ngerjakan, ngga 

 

P1, 

 

Subyek membuat 



peraturan apa si 

Bu? 

boleh main. Pasti tak gituin mbak, jadi kalo 

ngga ngerjain, besoknya ngga boleh main. 

Kalo bikin pr nya malem saya berlakukan, 

besoknya ngga boleh main dan ngga dapet 

uang saku.  

P2 beberapa 

peraturan di 

rumahnya. 

Kalo jam tidurnya 

sendiri Bu? 

Ngga ada, jadi saya hanya memberlakukan jam 

satu sampai jam tiga itu kan harus ada di 

rumah, SOS juga memberlakukan itu mbak. 

Mau dia tidur, mau engga ya terserah. Nah 

saya biasa mancingnya itu dengan tak kasi 

jajanan mbak. Jam segitu, jajanannya tak 

keluarin. Jadi yang main keluar, ya ndak dapet. 

 

 

 

P1 

 

 

 

Subyek 

mengakali dengan 

jajanan supaya 

anak-anaknya 

berada di rumah. 

Nah kalo yang a 

tadi kalo ngga 

bisa belajar gitu, 

ibu ga bantu? 

Saya itu mbak, wah sudah berkali-kali. Jadi 

saya anggap dia dan adiknya itu anak ngga 

normal, anak yang lambat belajar. Jadi saya 

ngga bandingin dia dengan orang lain. Tapi 

paling engga ada perkembangan. Nah kalo pas 

nerima rapot, saya pasti memberikan hadiah 

khusus bagi anak-anak yang nilainya ada 

kemajuan. 

Saya itu pernah sampe jam dua belas mbak, 

saya sampe, “udah ah, capek aku, tutup”. Saya 

itu sudah pernah tak telateni, tapi malah lebih 

cepet adiknya, saya itu sampai sudah putus asa.

S2, 

G4 

 

 

 

 

 

 

S2, 

P4, 

G2 

Subyek stress 

karena anaknya a 

tidak mudah 

untuk memahami 

pelajaran. 

 

 

 

Subyek sudah 

lelah dan  putus 

asa untuk 

membimbing a 

dalam belajar. 

Itu juga bisa naik Ya naik, karena faktor umur kan akhirnya. Dia   



kelas terus Bu? itu kan dikatrol terus di sekolah mbak, kalo 

ngga gimana. 

Saya juga gabisa berbuat banyak, kalo saya itu 

lebih ke pelajaran akhlak mbak. 

Jadi selama ini kalo ada laporan mencuri, di 

kantin sekolah gitu, ya saya dipanggil, sampai 

gurunya itu hapal. Mencurinya dalam bentuk 

apapun, dan ini mbak, berbohong di sekolah 

juga. Kayak kemarin wis mbak, dia ga masuk 

sekolah. Awalnya ga ngaku, setelah saya 

desak, baru ngaku, dan hukumannya juga 

sudah disepakati bareng-bareng. Apalagi sudah 

terlanjur dan ketahuan berbohong gitu mbak. 

Akhirnya ga dapet uang saku dia, seminggu. 

 

 

E3 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

Subyek tidak bisa 

berbuat banyak 

lagi dan lebih 

baik mengajarkan 

pelajaran akhlak 

daripada 

pelajaran sekolah. 

Subyek mendesak 

a untuk mengakui 

kesalahannya. 

Tapi ibu selalu 

pakai ancaman 

uang saku ya Bu? 

Iya karena itu paling efektif saya  pikir mbak. 

Jadi macam gini, walaupun itu hanya seribu 

tapi, tapi itu paling efektif, bagi mereka itu 

penting, jadi macam gini, kayak jemuran ga 

dipilihin, sampe mau sekolah ga dipilihin, 

berarti dia ngga dapet uang saku. 

Jadi kayak ga bikin pr, ga main, jadi 

tergantung dari kesepakatan bersama. 

  

Pernah ga Bu 

anak-anak bikin 

masalah yang 

paling banget? 

Ya itu si h, pernah pulang sampai jam dua 

belas malem, duduk-duduk di luar sama 

temen-temennya, akhirnya saya kunci, tak suru 

tidur di luar. Wah dia nangisnya sambil minta 

ampun. Tapi tetep tak suru di luar walaupun 

 

 

P2 

 

 

 

 

Subyek 

menghukum 

anaknya h dengan 



setengah jam,  

 

soalnya kan saya yo takut mbak, anak cewek 

kok, dia nangis terus. Tapi setelah itu dia ngga 

berani lagi, bener-bener trauma menurutku. 

Kalo si a itu ya itu mencuri daleman sama 

uang itu. 

 

 

S2, 

G2 

mengunci pintu 

rumah. 

Subyek takut jika 

terjadi sesuatu 

dengan anaknya 

h. 

Mm, kalo sejauh 

ini Ibu gimana 

sudah cukup puas 

dengan mereka? 

Ya kalo saya si.. sebagian si.. ini mbak, kalo 

saya itu, mungkin ya, kalo baru dateng kan 

idealis ya, targetnya tinggi, sementara ini anak-

anaknya.. ya anak-anaknya sebenernya sudah 

ada perkembangan, tapi bagi saya belum 

memenuhi target saya gitu lho. Tapi kan saya 

ngga bisa memaksakan, jadi ya saya yang 

menurunkan, banyak sekali yang saya 

turunkan. Tapi secara ini saya belum puas.. 

masih buanyak yang masih harus mereka 

lampaui. 

Tapi melihat mereka sudah ada perkembangan, 

sudah bagus gitu. Karena pola kebiasaan kan 

tidak gampang, tidak cepat.  

Kalo mereka gabisa pun, tapi paling engga 

sudah terpola, itu, saya.. saya, kalo harapan 

saya seperti itu, bahwa saya selalu ke mereka 

gini, kenapa Ibu melakukan ini, karena suatu 

saat kalian di luar, kalian sudah punya pola 

seperti ini. Jadi ini bekal kalian gitu yang 
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Target subyek 

terhadap anak-

anaknya belum 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

Subyek ingin 

anaknya terpola 

sebagai bekal 

masa depannya. 

 

 



nantinya suatu saat kalian menjadi bapak, 

menjadi ibu, jadi ya begini lho polanya. 

Jadi kalo ditanya, saya belom puas, hehe. 

Orang anak-anak gede itu kan harusnya kalo 

saya bayangin saya dulu itu kan harusnya 

sudah bisa mrantasi, peka gitu mbak, jadi bisa 

tau kondisi gitu lho. Kayak dulu saya itu kalo 

ditinggal di rumah sendirian, trus mbuh pie 

kan kalo ibu saya pulang, kondisi itu kan harus 

sama dengan awal semula gitu lho. Kalo disini 

engga, h kan cuek, meh berantakan yaudah. 

Target saya itu kan h mengerti dengan hal-hal 

seperti itu. Tapi paling endak ada perubahan 

mbak, sudah mulai bisa lah.  

Saya itu terbiasa begini mbak, kalo ada 

jajanan, pasti dibagi berapa-berapa, sampe 

pernah to mbak, saya lagi pertemuan, trus 

anak-anak dating trs, toktoktoktok, “Bu, 

lauknya berapa-berapa”, jadi kadang itu malu-

maluin, haha. 
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S2 

 

 

Subyek belum 

puas akan 

perilaku anak-

anaknya. 

 

 

 

Subyek 

menginginkan 

anaknya h sudah 

bisa berubah. 

Ibu sering marah-

marah ya ke 

anak-anak? 

Ya sering to mbak.. saya itu sering. Nyaris tiap 

hari itu ada peristiwa. Saya tu, ‘ibu capek…, 

marah banget”. 

S2, 

P2, 

G2 

Subyek merasa 

lelah dan marah 

karena hampir 

setiap hari ada 

masalah yang 

dilakukan oleh 

anak-anaknya. 



Ibu kalo lagi 

marah gitu, 

ujung-ujungnya 

Ibu ngapain Bu? 

Masuk kamar. Masuk kamar saya, mainan 

sama yang kecil-kecil. Nonton tv, nyanyi-

nyanyi gitu di dalem, nanti kalo dah ya kluar 

lagi sampe saya reda. 

Tapi saya itu pernah sampe marah itu, dulu, 

waktu tiga anak itu. Baru, dia itu sampai satu 

bulan, jadi tiap hari itu nangis trus, minta mau 

pulang, tapi kluarga sana tu ngga mau nrima, 

ya saya bingung to. Trus hanya gara-garanya 

itu ngga mau sekolah. Kalo jam sekolah gini 

dia hepi-hepi, manjat-manjat, lari-lari, tapi 

waktunya jam-jam berangkat sekolah, dia akan 

menangis, meraung-raung gitu. Jadi kan saya 

stress. 

Trus yang besar itu napa.. di ruang pertemuan 

itu peluk- pelukan sama anak laki-laki yang di 

rumah tetangga, trus tak tegur sama saya. Ga 

pantes toyo. Boleh kalo berteman, ngobrol, 

tapi ngga usah pegangan tangan, peluk-

pelukan, kan tidak etis to yo, malu, nanti dikira 

kamu cewek apaan. 

Trus mbanting pintu kamar, saya pikir, ini 

anak baru kok brani banget ya, dah, tak 

biarkan. 

Hari berikutnya apa, jam delapan malem 

mbak, cowoknya itu kan dateng di depan, tapi 

dia ga tau saya lihat dia. Trus anaknya itu, 

E3 
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Subyek memilih 

masuk kamar dan 

bermain dengan 

anak-anaknya 

yang kecil ketika 

sedang emosi. 

 

 

Subyek 

kebingungan. 

 

 

Subyek stress 

menangani anak-

anak barunya. 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

membiarkan 

kelakuan anaknya 

yang tidak sopan. 

 



“Bu, saya mau minta uang”, dia kan nabung di 

saya, trus saya tanya buat apa, “buat jajan”, 

“halah sudah malem,mbok besok aja ibu kasih 

uangnya, kamu itu jajan malem-malem kalo 

diculik, kalo ilang”. Trus saya tanya sama 

siapa, dia bilang sama a, kan bohong to mbak, 

trus dia tiba-tiba, “aku ngga bebas disini, apa-

apa dilarang!”, sambil teriak trus masuk 

kamar, jebret, kunci pintu. Pintu itu dibanting 

mbak. Aduuuh anak iniii.. trus minggat mbak. 

Trus saya kan jengkel, saya harus ngapain 

anak ini. Saya capeeeek, akhirnya saya apa 

mbak, saya stress banget waktu itu. 

Trus kan hujan mbak, waktu itu anak yang 

kecil itu mau minggat, banjir mbak, sampe 

saya itu masuk sini, trus nangis tetep nggamau 

masuk, eh, yang terakhir itu deres banget, dia 

lari ke sana, saya kejar, anak-anak juga ikut 

ngejar, jadi kejar-kejaran sambil hujan-hujan, 

sampe w yang disini itu nangis, kepleset juga. 

Karena apa, kalo ke sana nanti ketabrak mobil 

atau ilang, kan yo saya to mbak yang tanggung 

jawab, trus saya minta tolong ke satpam. 

 

 

 

Akhirnya saya bilang gini ke Pak Lukas, “Pak, 
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Subyek jengkel 

dan stress 

menangani 

anaknya. 

 

 

 

 

 

 

Subyek takut bila 

harus 

bertanggung 

jawab jika terjadi 

sesuatu pada 

anak-anaknya. 

Subyek stress dan 



saya menyerah Pak, saya mau disalahkan juga 

saya menyerah, saya stress Pak”.  

 

Trus saya ke kamar to, woooh, aku mukulin 

bantal, sambil nangis to, tapi sambil tak tutup 

bantal. Muka itu tak tutup bantal trus saya 

teriak. Akhirnya w masuk, saya kan duduk di 

lantai sambil senderan, trus w itu meluk saya. 

Jadinya nangis bareng berdua, haha. Kalo 

dicritain sekarang bisa ketawa mbak, tapi pada 

saat itu mbak.. lha wong saya sudah ambil 

koper saya mbak, sudah.. waah, saya itu stress 

banget kok. Saya itu mikir, kok saya menyakiti 

diri sendiri ya, saya pergi sajalah, ndak cocok 

jadi ibu. Saya mau pergi saja. 

Tapi trus saya, w, n, d, anak-anak yang lain 

kan ngga salah, haaah.. (ekspresi sedih), 

mereka ngga salah kok.  

 

Akhirnya saya itu duduk di belakang diem, 

trus ada air di ember itu saya gini-ginikan 

(tangannya memperagakan seperti membasuh 

air ke muka). Sampe ibu sebelah itu, “Bu, main 

air aja daritadi”, “aku ini lagi marah kok Bu”, 

trus akhirnya ngobrol, trus dibilangin jangan 

minggat soalnya kalo minggat nanti pulangnya 

malu sama anak. “njenengan ki mending 

G2, 
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E3 

 

 

 

 

 

 

 

subyek menyerah 

untuk menangani 

anak ini. 

Subyek 

meluapkan 

emosinya di 

kamar. 

 

 

 

Subyek stress dan 

hampir pergi dari 

SOS Desa 

Taruna. 

 

Subyek 

melakukan 

pembenaran 

pikiran. 

Subyek 

membasuh 

mukanya dengan 

air secara terus 

menerus. 

 

 

 



lungo, ajak anak, njenengan itu beli apapun 

yang pengen dibeli”. Akhirnya saya ke rumah 

makan sama anak-anak dari jam berapa itu 

sampe malem.  

 

E3 

 

Subyek pergi ke 

rumah makan 

dengan anak-

anaknya yang 

lain. 

Tapi Ibu kalo ada 

masalah kayak 

gitu, Ibu ceritanya 

ke siapa? 

Ada hal-hal yang saya ceritakan ke keluarga 

saya, tapi ada yang tidak. Ngga semuanya saya 

cerita, tapi kayak.. kayak  Pak Lukas itu, saya 

cerita semua. Karena kan saya beranggapan 

begini, ini kan bukan tanggung jawab saya 

total, ya biar trus..  

permasalahannya tau, jadi suatu saat terjadi 

apa-apa kan, saya sudah mengantisipasinya, 

beliau sudah ngerti, ini.. ini.. ini.. saya sudah 

melakukan ini, jadi tau saya sudah berusaha. 

Saya ceritakan semua. 

Sampai dipertemuan itu cerita saya dibuat 

bahan ketawaan. Jadi kalo pas ngalami itu 

sampai nangis mbak, tapi kalo udah berlalu, 

saya itu malah ketawa sendiri mbak. 

 

P1 

 

 

 

 

P1 

 

Subyek 

menceritakan 

semua 

permasalah ke 

pimpinan. 

Subyek 

mengantisipasi 

segala 

permasalahan 

anak dengan 

menceritakan 

kepada pimpinan. 

Kalo tentang 

kepemimpinanny

a sendiri gimana 

Bu disini? 

Kalo Pak Lukas itu walaupun tidak me.. 

walaupun kadang-kadang kalo ada masalah, 

tidak me.. memberi solusi, tapi ngeyem-

ngeyem hati saya gitu. “iya Bu nggapapa, tapi 

Ibu sudah berusaha dan terimakasih”. Tapi 

kadang juga memberi solusi, jadi Pak Lukas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



itu ngeyem-ngeyem hati. “ya kita itu kan 

namanya juga manusia kok”, nah akhirnya 

saya itu merasa tidak sendiri, dan bisa curhat, 

kadang-kadang ibu-ibu kan ga butuh solusi 

wong lagi jengkel, tapi butuh orang yang bisa 

diajak curhat. 

Tapi kalo Pak Wijoyo itu, nyaris tidak pernah 

di rumah. Trus setiap kali ada masalah selalu 

gini, “lah menurut kamu yang terbaik apa?”, 

jadi dilemparkan lagi, jadi seakan-akan 

selanjutnya menyalahkan kita, menyudutkan 

kita gitu lho. Trus suatu saat ada masalah yang 

sudah saya laporkan dan terjadi sesuatu gitu to, 

tindakan itu pasti menjadi salah. Saya jadi 

ngga pernah cerita lagi. 

Wah saya kok jadi ngrasani. 

Pernah saya itu mau ijin ngga ikut training 

karena anak saya sakit. “boleh ngga Pak saya 

ijin?”, “ya terserah situ..”, bayangan saya, 

beliau yang akan menyampaikan ke atas ya to, 

jalurnya kan begitu. Tau-taunya engga, saya 

dapet teguran dari sana. Trus saya bilang ke 

Pak Wijoyo, “ya salahmu, kenapa kamu ga 

ngomong ke sana”, wah saya itu.. merasa.. 

wah.. ya walaupun itu hal sepele, tapi kok 

kenapa dia menyalahkan aku.  

Kalo Pak Lukas itu juga berusaha 
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Subyek merasa 

disudutkan 

dengan pimpinan 

terkait dengan 

permasalahan 

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

disalahkan oleh 

pimpinan. 



menghafalkan anak, ga kaya Pak Wijoyo, tiap 

saya bawa w, tanya itu anak siapa, selalu gitu. 

Kalo yang lain 

Bu? 

Ya mungkin sharing ke sesama Ibu, ya sesama 

Ibu, ya kadang ke Bu Tyas., itu karena saya 

dulu jadi tante bareng ya, jadi ada faktor 

kedekatan, beliau itu yang justru membuat 

saya lebih terinspirasi. Waktu jadi tante, T itu 

tahan banting, masalahnya lebih besar saja 

bisa, saya yang sepal gini harusnya lebih bisa, 

lha yang gitu.. gitu tu lho mbak. Saya sempat 

belajar banyak dengan dia, lebih dewasa juga, 

dia itu inovatif itu lho mbak. 

Trus sama Bu Ri, itu juga karena beliau 

mungkin karena sama ya mbak, masalah-

masalahnya itu sama, remaja-remaja yang 

seperti itu. Lebih banyak, ya kadang-kadang, 

“Bu, saya ada masalah begini-begini”. Jadi 

saya itu juga pernah dibentak sama anak saya, 

saya itu langsung lari ke Bu Ri, nangis saya, 

saya cerita.. “yowes rapopo”, saya itu kadang-

kadang itu begitu. 

Kalo saya lebih sering kedua orang itu mbak. 

E1 
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Subyek berbagi 

cerita masalahnya 

dengan sesama 

ibu asuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek pernah 

menangis karena 

dibentak oleh 

anaknya. 

Kalo SOS sendiri 

secara 

keseluruhan 

gimana Bu? 

SOS sebenernya gini.. ck.. apa ya.. gini.. 

program SOS tu sebenernya bagus, tapi gini, 

orang-orangnya, ndak gini, jadi kadang suatu 

prosedur itu dibuat, tapi orang-orang yang 

mbuat tu ndak tau lapangan, jadi kadang-

 

S4 

 

Subyek kurang 

setuju dengan 

prosedur ada. 



kadang kaku.  

Kalo yang lain 

gimana Bu? 

Apa ya..  

Ya itu mbak, kadang tu bendahara itu dateng 

siang-siang, trus pernah to mbak, kalo dateng 

itu ndak isa langsung nrima kita,  jadi nanti-

nanti, lha kan ibu-ibu kan gabisa nunggu 

disana terus. Kalo pulang duluan, trus ke sana 

lagi, dah gabisa, sudah kesorean gitu katanya. 

  

Kalo ibu-ibu asuh 

lainnya disini 

gimana Bu? 

Wah yo macem-macem. Ada yang enak dijak 

kerjasama, dulu kan saya pernah jadi perwalian 

mbak, jadi ada yang enak diajak kerjasama, 

ada yang nggamau tau, cuek gitu, ada yang ya 

ngikut aja, ada juga yang sibuk njegali mbak, 

haha. 

  

Ibu pernah 

kejegal itu ngga? 

Yo sering mbak, haha. Dulu itu sampe saya 

nangis sendiri mbak sebelum ada Pak Lukas. 

Jadi saya sering stress. Jadi saya sibuk dengan 

rumah sendiri, saya harus ngopeni sana sini. 

Sekarang dengan Pak Lukas enak. 

Saya sering dijegal dulu, justru dengan rekan 

sendiri, isinya cuma.. yaah, sering nangis 

sendiri saya. Lha mau sama siapa lagi, kalo 

sama mas yoyok itu apalagi.  

Saya itu agak renggang gara-gara saya pernah 

dikecewakan sama dia, saya itu muntab sama 

dia, sampe tak semprot habis-habisan pas dia 

dateng kesini, panas itu, rame. 

S2, 

G2 

 

 

 

S2, 

S3, 

G2  

 

S3, 

P2, 

G4 

Subyek stress dan 

sering menangis 

sendiri. 

 

 

Subyek merasa 

sering dijatuhkan 

dan subyek sering 

menangis sendiri. 

Subyek renggang 

karena 

dikecewakan oleh 

pembina lalu 



subyek memarahi 

pembina. 

Selain itu cerita 

ke siapa lagi Bu? 

Ya itu ke kakak saya yang di Semarang itu. 

Saya dekat dengan itu. Kalo orang tua itu.. ibu 

saya itu kan masih separo mbak, setengah hati 

melepas saya disini, masih berat. Kadang- 

kadang masih, “ngapain disitu, apa kamu ndak 

kepengen menikah lagi?”.  Ya saya hanya, 

“halah Bu, kalo jodoh ga kemana, saya 

ngumpet sekalipun pasti ketemu, halah nikmati 

sajalah sekarang.. 

P1 Subyek juga 

menceritakan 

masalahnya ke 

kakaknya. 

Kalo Bapak 

gimana Bu? 

Kalo bapak saya cuek.   

Kalo Ibu pernah 

ada permasalahan 

apa gitu ngga 

sama SOS? 

Saya pribadi ngga pernah si. Kalo berkaitan 

dengan anak-anak si paling berkaitan dengan 

susu mbak,  tentang jatahnya, mesti nombok. 

Dulu itu malah ada yang ngomong seenaknya, 

harus mengakali, itu kan jelas ga cukup mbak. 

Tapi mereka ngga mau tau, mboknya selalu 

dianggap salah. Kayak uang makan juga, kalo 

uang saku kan uang ibunya sendiri, kalo mau 

jajan-jajan juga uang saya sendiri. Ya mereka 

itu mesti mikirnya yang Cuma primer-

primernya, tapi kalo soal kayagitu yang di 

lapangan kan ga mungkin kita ngga kasi ke 

anak, lha kadang kayak gitu lho mbak, mereka 

ngga mau tau.  
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Subyek merasa 

jatah susu dari 

SOS Desa Taruna 

sangat kurang, 

dan pihak SOS 

Desa Taruna tidak 

mau tahu. 

 

 

 

 



Ya itu mbak kayak soal susu itu yang jelas 

anak harusnya minum susu sampai lima tahun, 

ini tiga tahun sudah di stop, ya siapa lagi yang 

nombok kalo gini. Itu yang saya kecewa.  

S4, 

P4 

Subyek kecewa 

karena harus 

menambah 

pengeluaran dari 

kantong 

pribadinya nya 

untuk membeli 

susu anak-anak. 

Kalo ke depannya 

Ibu punya 

harapan apa untuk 

semuanya? 

Kalo saya untuk anak-anak sendiri itu yang 

pasti mandirilah.. dia bisa menghidupi dirinya, 

jadi anak yang baik-baik juga, jadi lingkungan 

yang dia hidup disana tu bisa menerima, kalo 

bisa yang disukai lingkungan, harapan saya itu 

seperti itu. Lebih bisa berbagi, trus yang jelas 

saya, ck.. ini, faktor keagamaan ya, sholat lima 

waktu, itu yang saya tidak lupa. Tidak 

merepotkan orang lain. 

Kalo untuk SOS itu sendiri sih, ya itu sih, 

mangkannya kadang-kadang, kebijakannya itu 

bagus, tapi kadang-kadang ngga sesuai dengan 

lapangan dan mereka kan tidak mau tau. Jadi 

harusnya kalo ada apa-apa sebagai atasan tu, 

kadang-kadang, dilihat dulu lah, bener ga to 

kenyataannya seperti apa, ya itu sih. Akhirnya 

kayak gitu kan bikin saling curiga antar ibu. 

  

 



 

VERBATIM WAWANCARA 

SUBYEK 3 

Pertemuan Pertama  

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Ada berapa anak Bu di 

rumah ini? 

Ada sepuluh, sepuluh, harusnya 

sebelas, tapi yang satu masuk 

pesantren, si v. masuk pesantren di 

magelang sana. 

  

Ini maaf ya Bu, kalo 

sore-sore mengganggu 

Lho malah gapapa, kalo pagi tu saya 

sibuk sekali.. repot sekali.. kalo anak-

anak yang kecil sekolah kan jam 

setengah sepuluh sudah pulang, haha.. 

trus aku heboh sendiri to mbak, haha.. 

mana yang aku harus masak, mana 

aku yang harus momong tidur bertiga 

itu, nantikan mesti kan gegeran mbak, 

rebutan apalah, rebutan pewarna, 

rebutan buku. Kalo jam segini aku 

malah santai. Main semuaa.. yang 

kecil-kecil juga diajak main. Santainya 

itu malah kalo sudah pada pulang 

sekolah itu santai, haha. 

Kalo pagi, waaah.. pokoknya kalo 

pagi ada kegiatan apa, pasti aku ndak 

ikut, hehe. Kalo sore masih bisa. 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

Subyek repot di pagi 

sampai siang hari 

karena harus 

mengurus anak-

anaknya yang kecil. 

Ibu sudah berapa lama Mau sembilan belas.   



disini Bu? 

Dulu jadi tantenya? Enam bulan.   

Cepet ya Bu, langsung 

pegang rumah ini Bu? 

Iya langsung pegang rumah ini.   

Berarti sampe sekarang 

sudah berapa generasi 

Bu? 

Tiga. 

Malah ndadak jadi tante itu, yang ini 

kan keluar, dikeluar.. keluar, 

dikeluarkannya kan mendadak, 

jadinya ga ada pendampingan, biasa 

kan didampingi gitu, nha itu endak. 

Jadi langsung keluar, langsung aku 

masuk, hehe. 

  

Trus gimana Bu setelah 

dipegang Ibu? 

Ya.. wiih.. berat itu mbak.. anak, 

dengan sebelas anak, dengan kondisi 

terkekang ya to, trus aku masuk baru.. 

masih muda lagi, haha, belum 

berpengalaman, yaudah.. jadinya ya 

ada pro dan kontra. 

Kalo anak yang dulu diistimewakan 

sama ibunya, ya ndak suka to sama 

aku, kalo anak yang tersia-sia mesti 

tertolong. 

Tapi ada juga yang euphoria, jadi kalo 

main pulang sakarepe dewe. 

S2 Subyek merasakan 

beban yang cukup 

berat diawal mula 

menjadi ibu asuh dan 

memegang rumah. 

Memang dari awal Ibu 

suka dengan anak-anak 

ya? 

Enggak.. enggak, engga, saya itu 

justru ngga suka, aslinya aku ngga 

suka mbak, aku paling susah 

S2 

 

 

Subyek tidak suka 

dengan anak-anak. 

 



komunikasi dengan anak-anak. 

Nggatau mbak, haha. 

Aku itu kan anak pertama dari tujuh 

bersaudara mbak, tapi aku ikut 

nenekku. Bapakku itu kan anak 

tunggal, jadi aku itu diambil sama 

nenekku dan aku hidup sama nenek, 

seperti itu, sampai SMA. 

Aku baru pulang ke rumah tu karena 

nenekku meninggal, baru aku 

berinterkasi dengan orangtuaku, jadi 

terbiasa tidur sendiri, jadi kalo tidur 

dengan orang lain saya ngga bisa 

mbak, kan itu apa.. bersentuhan, itu 

saja aku ndak bisa, haha.. karena aku 

terbiasa hidup sendiri, mangkannya 

perjuanganku menaklukan hidupku 

sendiri ya.. karena kan.. yang menjadi 

ketertarikanku itu kan saat itu 

dibutuhkan wanita yang tidak 

menikah. Bukan anak-anaknya, haha, 

bukan karena anak-anak, haha. 

Sekarang kalo ngga ada anak-anak 

malah bingung. 
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Subyek memiliki 

permasalahan pribadi 

berhubungan dengan 

anak-anak dan 

kehidupannya. 

Trus gimana Bu sampe 

akhirnya bisa nerima 

anak-anak? 

 Ya akhirnya.. setiap hari, apa.. jadi 

dari terpaksa jadi terbiasa. 

Jadi aku waktu dulu ada training itu 

 

 

 

 

 

 



masuk rumah yang ada bayinya, itu 

rasanya berat, hehe.. “yang adeeekk..” 

itu aku ngga bisa, hehe. 

Kalo merawat aku malah bisa, ndak 

masalah, itu kan dah biasa di rumah, 

ada keponakan, gitu, gitu. 

Kalo disini waktu itu ya gitu, berat. 

Tapi disini kan harus dipaksakan 

mbak, dipaksakan untuk belajar 

menyapa, berbicara, menggendong, 

meskipun sininya belom enjoy (sambil 

menunjuk dada), tapi kan.. aku hidup 

di lingkungan anak-anak kan, aku 

harus menyesuaikan diri. 

Malah waktu disini aku harus tidur 

dengan dua anak kembar itu.. itu juga 

kan perjuangan itu, seorang anak yang 

habis kehilangan ibunya, kan aku 

harus merengkuh itu. 

 

S2 

 

 

 

 

S2, 

G2, 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa belum 

bisa menangani bayi. 

 

 

 

Subyek memaksakan 

diri untuk bisa 

beradaptasi di 

lingkungan SOS Desa 

Taruna. 

Sehari anak-anak 

gimana Bu? 

Itu ini mbak.. emm.. itu mbak, hampir 

semua anak-anakku tu klinis mbak. 

Aku juga ngga tau kenapa aku kok 

dapetnya yang begitu-begitu. 

  

Paling gede siapa Bu 

sekarang di rumah ini? 

B sekarang. 

Nha.. kalo itu.. luar biasa, haha.. 

Dulunya ngga mau sekolah, kalo 

mulai dari awal pelajaran, kabur-kabur 

  



terus. Sekolah cuma dua minggu, 

sudah kabur-kabur lagi. Kaburnya 

mesti ke warnet. Sampe dibawa ke 

ontoseno, kursus untuk anak-anak 

bermasalah itu, masih kabur juga. 

Kabur-kabur terus. Akhirnya balik lagi 

ke warnet, sampe tubuhnya kurus 

kering kayak tengkorak gitu. 

Nah kalo Ibu gimana 

biasanya kalo b bolos, 

ibu gimana? 

Iiitu perjalanannya sangat panjang 

mbak. Sampai saya anter kalo pagi itu, 

saya serahkan ke sekolahan, tapi nanti 

pulangnya dijemput sama pembina. 

Padahal di rumah ada anak yang TK. 

Tapi masih punya cela untuk kabur. 

Setiap hari itu saya dipanggil sekolah, 

haha. 

Akhirnya dari game online itu tak 

bawa ke dokter gizi, ternyata dia gizi 

buruk. Sampai gizi buruk itu, 

terapinya ini, ini, ini, saya lakukan 

semua tapi gagal, karena ngga pernah 

di rumah. 

Kalo pulang itu marah-marah. Apa-

apa dibanting, pintu dibanting. 

Akhirnya kabur, itu.. bergaul dengan 

anak-anak ngga bener, jadi ya ngepil, 

ya miras, ya nyuri lah, itu sampe ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek lelah dengan 



ampun capek banget, capeeek banget, 

apa.. segala cara sudah saya lakukan 

kok ngga ada hasilnya. 

Kemarin saya sharingkan pas training, 

saya dapet tugas training. 

G2 semua usaha yang sia-

sia. 

Yang marah-marah b 

nya? 

He em, saya dimarahi, “gara-gara ibu 

aku dikasi vitamin, jadinya kan aku 

laper”. Laper kan tinggal makan, haha. 

Sempet minggat ke Jakarta, akhirnya 

cari kerja lulusan SD kan juga ngga, 

akhirnya ya dia terlunta-lunta. Aku 

yang di rumah ya sudah.. ngga tau lagi 

apa yang harus tak lakuke, ujung-

ujunge doa to mbak, wes pasrah, aku.. 

pokoe apa yang terjadi aku.. itu kalo 

berdoa bareng, setiap maghrib, jamaah 

maghrib atau isya. Pasti nyebut dua 

nama satu b, satu v, itu kan raja dan 

ratu, raja dan ratu masalah, haha.. itu.  

 

 

 

 

 

P4, 

E1 

 

 

 

 

 

Subyek pasrah dan 

hanya bisa berdoa. 

Subyek juga mengajak 

anak-anaknya untuk 

berdoa bersama. 

Ibu pernah marah-

marahin b ngga? 

Lho yo marah banget to mbak. Kalo 

aku marah, dia marahnya lebih dari 

aku, woo aku dikata-katain kebun 

binatang, belum lagi ember dibanting 

sampe bocor kabeh, belum pintu 

dijebol, lemari ditonjok sampe jebol. 

S2, 

G2 

Subyek mendapatkan 

perlakuan yang tidak 

sopan dari anaknya b. 

Tapi ibu ngga 

nglawan? 

Engga, karena percuma, nanti aku 

malah stroke, haha. Nanti aku strok. 

P4 

 

Subyek tidak 

melakukan 



 

Jadi kalo dah gitu mending aku 

menarik diri. Capek sendiri to mbak, 

trus aku.. ya itu tadi lewat doa kok.. 

trus dia sms boleh pulang apa ndak. 

Ya itu mbak karena aku marah pun 

percuma, dia balik marah, jadi ya itu, 

ujung-ujungnya aku ajak ngobrol, 

walaupun jarang ketemu, tapi saya 

sempatkan untuk ngobrol sama dia. 

Walaupun ngga penting, tapi yang 

penting pesanku bisa masuk. 

Trus pas tu ada bu elyse itu istrinya 

mantan ND, orang Austria itu ke sini 

bawain buku, yang untuk mendidik 

anak, aku baca itu, untungnya itu kok 

aku tu suka baca buku. Tak baca, kok 

pas banget ya, haha. 

Isinya banyak, menghadapi.. itu kan 

ada banyak point-point, yang saya 

baca masa remaja, yang saya hadapi. 

Trus disitu saya terapkan kok berhasil 

gitu. 

Jadi bukunya itu, menghadapi masa 

remaja itu, harus punya trik-trik 

sendiri. Jadi misalnya lakukan hal 

yang tak terduga,  jadi kalo ada anak 

 

P3 

 

E1 

 

E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perlawanan. 

Subyek memilih untuk 

menarik diri. 

Subyek memilih untuk 

berdoa saja. 

Subyek memilih untuk 

mengajak bicara b 

daripada 

memarahinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang berbuat salah, aku ndak 

ndamprat langsung saat itu, jadi 

tunggu dia tenang dulu. Trus posisikan 

dia sama kayak aku, trus ndak 

memojokkan, trus cari kesamaan 

kayak hobi kayak gitu, lha dari sana 

itu trus kok ada aja bahan obrolan. 

Bahan obrolan itu ada aja yang sama-

sama suka kayak suka lagu, dalam 

suasana yang ngga resmi juga, yang 

penting ngobrol, aku juga harus 

menurunkan levelku, kalo engga nanti 

nggurui segala macem gitu, ngga enak 

gitu, jadi aku pun juga mau 

mendengarkan ceritanya, haha. (b 

sempat bertanya kepada subyek, dan b 

membalas jawaban subyek dengan 

nada tinggi). 

Jadi gitu mbak, dari situ aku jadi tau, 

o.. anak ini sepertinya lebih bisa 

diajak ngobrol daripada dimarah-

marahi. Yang kemarin isinya Cuma 

ketegangan, aku yang jengkel, trus 

kalo pulang-pulang kan dia juga sudah 

mikir bakal diamrahi. Akhirnya kan 

sekarang aku dalam sehari aku mesti 

ada obrolan. Akhirnya aku kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menyampaikan ke pembina, kalo anak 

ini lebih oke kalo diajak ngobrol 

daripada dinasehati. Trus akhirnya ya 

ngobrol lah, akhirnya ada kesepakatan 

mau dibawa ke psikolog, mau sekolah 

di pkbm, boleh kerja di game online 

jadi ob, nek malem kerja di kucingan. 

Sampe ada perjanjian kayagitu. 

Dari hasil psikologinya ya.. ya 

hasilnya ya gitu deh, hehe. Kurang 

semua, jadi IQ nya memang dibawah 

semua, daya ingatnya kurang dan 

kurang sekali, motoriknya juga apa 

ya.. ngga.. ngga maksimal, verbalnya 

juga.. ya apa ya mbak orang latar 

belakangnya juga dari seperti itu. 

Karena anak ini kan tidak 

dikehendaki. 

Tapi mbak, apa yang dia punya, jadi 

dia anak yang jujur mbak, dia ngga 

pernah mencuri ngga pernah, 

mangkannya ketika dia ikut temennya 

yang kayak gitu tu aku sedihnya minta 

ampun karena ini bukan dia gitu, 

mangkannya aku harus 

mengembalikan dia ke potensinya 

yang positif gitu.  
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G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek sedih saat tahu 

anaknya b terjerumus 

ke dalam hal-hal 

negatif. 



Tapi ibu pernah sampe 

stuck banget gitu ngga 

si Bu? 

Wo.. iya.. iya..he’em, he’e, iya.. 

Dah ngga ngerti mau apalagi. 

 

P4 Subyek pasrah. 

Trus Ibu gimana Bu? Yo pasrah mbak. Aku ngga tau lagi 

harus, harus, ya Allah Gusti gantian 

lah, aku ngga tau lagi mesti gimana. 

Aku ya cuma diem, diem, dan diem ga 

ngapa-ngapain, untuk anak ini. Udah 

tak trima aja tiap hari kayak gitu. Tapi 

ya itu, sumber utamanya itu ya dari 

doa itu. Sangat percaya mbak, tau tau 

kok cling.. kok cling, trus apa gitu 

mbak, trus ya tu kalo doa sama anak-

anak bareng, dan itu aku yakin. 

Trus pas ada training mbak, aku disuru 

mbuat goal setting, aku kalo gitu-gitu 

kan tak praktekkan, dan ya itu.. 

hasilnya ada.. pokoknya waktu itu 

saya bikin itu dia punya warnet 

sendiri, haha. 

Dia itu kan dipercaya mbak di warnet 

dan di kucingannya. 

P4 

 

 

 

 

 

 

E1 

Subyek pasrah dan 

tidak tahu harus 

bertindak apa. Subyek 

tidak melakukan 

apapun. 

 

 

Subyek percaya 

dengan berdoa akan 

ada perubahan. 

Kalo si v gimana Bu? Wah yang itu lebih heboh lagi. Dia itu 

kan dari kekerasan. Dan kayaknya 

mbak, dia itu pedofilia, karena dia 

paham banget bagaimana cara 

melakukan, mempraktekkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seksualitas itu. Jadi usia segitu saya 

dibuat histeris, dibuat terbengong-

bengong, dibuat ini.. 

  

Korban Bu? Ya iya. Karena dia paham banget 

gimananya mbak. 

Lagi tiduran itu, aku lagi baca, si s lagi 

main, tiba-tiba dia bajunya dibuka, 

trus s disuru, jadi dia yang 

menginstruksikan, ini duduk sini, 

kamu pegang ini, lha kan aku 

terbengong-bengong to mbak, trus aku 

heh, ditutup.. ditutup nanti masuk 

angin. Kan akhirnya arahnya kan yang 

sesuai umur kan, pas itu dia umur 

empat tahun. “kalo adeknya disuru 

naik diperutmu kan sakit jadinya”. 

Trus kalo ga ada temennya dia sendiri 

mbak, dia praktek dengan dirinya 

sendiri, jadi pake roll on dan 

diekspresikan, mangkannya kan aku 

terbengong-bengong kan. Aku kan 

ngga pernah nangani anak yang kayak 

gitu.  
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Subyek dibuat 

bingung karena 

tindakan anaknya yang 

tidak wajar dengan 

usianya. 

 

 

 

 

 

Subyek belum pernah 

menangani anak 

dengan perilaku yang 

tidak sesuai dengan 

umurnya berkaitan 

dengan seksualitas. 

Trus kalo dah gitu Ibu 

langsung cerita ke 

O ya langsung cerita to mbak. Ke Pak 

Wijoyo, pimpinan, tapi apa yang 

 

 

 

 



pimpinan ngga? terjadi, aku dibilang mengada-ada ok 

mbak, “rak mungkin to ya anak usia 

segitu”, aku dibilang mengada-ada 

kok, yasudahlah. Trus mundur kan.  

Tapi kok setiap kali ada cowok kok 

nganu banget. Waktu itu ada tukang 

mbak di rumah, yang bikin histeris, 

kan ada tukang mbenerin genteng 

rumah kan rusak kena badai to rumah 

ini, dia itu kok ngglibet banget sama 

tukange itu, masih kecil itu, trus tak 

suruh mandi, malah aku dikata-katain. 

Dari awal mula kan memang sudah 

berani, jadi kata-katanya itu kasar. 

Trus sama tukangnya itu, malah dia 

yang merangsang tukangnya itu, kan 

aku malah njerit to itu. Jadi dia 

dipangku, jadi nyiumi sininya 

tukangnya (sambil nunjuk leher), 

orangnya itu sampe melek merem, 

melek merem, kan aku wedi to mbak. 

Saya lihat sendiri itu, saya njerit-njerit, 

sambil lari, trus aku ke kantor sambil 

nangis itu, ‘”waaa..waaaa..” sampai di 

kantor itu aku sampai ndak bisa 

ngomong. Kaget, kaget banget mbak, 

shock banget to aku. Kaget banget! 

S3 
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S2, 

G2 

 

 

 

 

 

Subyek terlihat 

mengada-ada dimata 

pimpinan. 

Subyek memilih untuk 

mundur dan tidak 

melakukan 

perlawanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek takut karena 

tindakan anaknya yang 

senonoh. 

 

 

 

 



Jadi aku langsung lari, itu.. trus.. trus 

melihat aku kayak gitu trus baru 

dibawa ke psikolog, setelah sekian 

bulan. Sebelum-sebelumnya saya ngga 

digubris, dibilang mengada-ada itu. 

Waktu itu yang nangani Bu Erna, 

sama m. Sama p itu juga dipegang Bu 

Asih. Trus pernah Bu Lita, Pak Sis, 

Bu Endang, Bu Emma, ada semua, 

jadi begitulah anakku. 

 

 

 

S3 

 

 

 

Subyek tidak 

mendapat respon dari 

pimpinan ketika ada 

subyek mendapati 

masalah dengan anak-

anaknya. 

Trus gimana Bu? Kalo membicarakan hasil, waktu itu 

kan saya mau membiacarakan hasil 

dengan Bu Erna, tapi saya ngga mau 

sendiri. Harus ada pembina, atau 

bapak, aku ngga mau dibilang 

mengada-ada gitu. Akhirnya ya itu, 

akhirnya dipanggil berdua sama Pak 

Wijoyo. 

Akhirnya kan diberitau kalo dia itu 

kosong, maksudnya ngga punya 

konsep, trus seksualnya itu tinggi 

daripada umurnya. Ya itu.. ini berat 

lho.. akhirnya baru, “Bu, ini berat 

lho”, akhirnya baru percaya, lah yang 

kemarin-kemarin itu dibilang 

mengada-ada, ini baru ditepuk-tepuk. 

Berat bener kok mbak, berat bener itu, 
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Subyek mengajak satu 

orang untuk 

mendengarkan 

penjelasan dari 

psikolog mengenai 

permasalahan anaknya 

v. 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasakan 



ehmm. G2 beban yang berat dari 

permasalahan anaknya 

v. 

Trus Bu? Nah setelah itu reda, ada kasus lagi. 

Kasusnya itu sekarang suka 

mengendus-endus, kayak meja kursi 

itu diendus-endus, dah gitu suka jadi 

robot, jadi patung, jadi patung itu bisa 

satu jam. Kalo tak tanyain, jawabnya 

“nggapapa”.  

Yang mengerikan lagi itu, kayak.. 

kayak.. apa, misterius, dia itu nabur 

bunga di lantai, dia kan pakai 

selendang itu, nabur bunga trus jalan 

itu dia telanjang, bener-bener 

telanjang, pake kayak pengantin gitu 

trus jalan gini (Ri mempraktekkan 

dengan berdiri dan menggoyangkan 

pinggulnya), trus tidur di atas bunga-

bunganya itu. Lha kan aku takut to 

mbak. Hilang di dalam rumah dua 

kali, jadi tak cari-cari ngga ada, tau-

tau ada di kamarku yang terkunci, 

padahal kuncinya tak bawa, kayak 

gitu. Itu aku sampe takut, berdoa, 

sempet mau putus asa itu aku.  
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G2 
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E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek takut akan 

tindakan yang 

dilakukan oleh 

anaknya v. 

 

Subyek takut dan 

hampir putus asa dan 

akhirnya berdoa. 



Trus itu kan ke psikolog lagi mbak. 

Trus pas perjalanan pulang naik bis itu 

to mbak, itu ada yang jual buku itu 

“siksa neraka”, trus dia minta dibeliin, 

dah tak beliin, wah buku itu, jalan 

Tuhan bener buat berubah. 

Dia itu ya mbak bisa nemuin barang-

barang yang hilang juga. Trus lainnya 

dia itu, kalo aku mukul dia, aku mesti 

celaka mbak, aku jatuh, atau aku apa, 

apa kepleset. Jadi kalo aku marahi dia 

itu, aku kayak marahin dua orang, 

yang satu kelihatan, yang satu engga. 

Tapi kejadian bener kok mbak, 

beberapa waktu lalu, setiap malam itu 

dia ribut, dengan yang mengganggu, 

ya dicekik, ya ditindih, ya dikitik-

kitik, jadi setiap jam sebelasan itu 

mesti ribut. 

P1 Subyek mengajak v ke 

psikolog. 

Trus Ibu gimana? Trus gedor-gedor aku, yang lain juga 

ikut bangun. 

Anaknya itu kan gini lho mbak, 

permasalahannya itu kan banyak, 

kompleks, tapi ngga mau dibimbing, 

ngga mau dibantu keluar dari 

masalahnya dia. Jadi semua orang itu 

jahat, semua orang itu ngga suka sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dia, persepsinya dia itu begitu. Orang 

kasi nasihat ke dia, berarti orang itu 

ngga suka sama dia, apalagi marah, 

sampe dia sampe yang mensugestikan 

dirinya yang.. bahwa semua orang itu 

ngga suka sama dia. Tapi urusan 

cowok, dia nomor satu, urusan 

penampilan dia nomor satu, jadi orang 

ini jadi sakarepe dewe. Jadi orang ini 

ngga mau dibimbing, susahnya itu, 

sudah masalahnya banyak, kalo 

keplepeken masalah, lha dia bikin ulah 

untuk lepas dari masalahnya itu aneh-

aneh. Kayak kemarin itu ya gitu, dia 

pulang jam dua malem coba mbak, dia 

duduk-duduk di belakang, kadang di 

TK, tempat gelap-gelap. Trus ya tak 

tegur to mbak. Ya sejak peristiwa itu 

dia tiap malem ribut sendiri itu. Sejak 

itu dia diganggu terus, aku itu capek 

tiap malem mesti rebut gedor-gedor 

tiap malem, ketakutan. 
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Subyek merasa lelah 

menangani anaknya v 

setiap malam karena 

diganggu. Subyek juga 

merasa takut. 

Trus Ibu gimana 

nanganinya? 

Ya trus aku gini, aku sama p, 

puncaknya dia sampe ngga tidur 

semaleman. Trus aku telfon adekku 

 

 

P1 

 

 

Subyek menceritakan 



yang bisa lihat, akhirnya disuru sholat 

lima waktu, trus doa khusus sama 

semua, doa tawasul, aku bersyukur 

juga mbak semua di rumah itu mau, 

mungkin juga takut. 

Saya itu juga takut, tapi kan anak-anak 

lihat aku to mbak, jadinya ya saya 

semakin kuat.  

 

 

 

 

 

S2, 

G2, 

E6 

permasalahannya pada 

adiknya. 

 

 

 

Subyek merasa takut 

karena kejadian di 

rumahnya. Subyek 

juga takut, hanya saja 

harus terlihat kuat 

didepan anak-anaknya.

Akhirnya gimana Bu? Akhirnya kan sudah beres semua, trus 

dia bilang mau ke pesantren saja, mau 

hidup yang baru karena kan mungkin 

sudah kewalahan to mbak sama 

masalah-masalahnya dia. 

  

Mm, apalagi yang 

masalah terakhir itu ya 

Bu? 

Wooo.. yang terkahir itu, aku marah 

besar mbak. Terakhir itu malah aku 

yang trauma mbak. Jadi dia itu setiap 

kali tak marahin itu selalu..,  

aku marah, marah, marah yang bener-

bener marah itu dia bisa histeris, 

histeris, trus bisa ngomong yang ndak 

tak lakuin. Kalo dia sudah ngga 

berdaya, dia akan melarikan diri 

dengan cara yang histeris, “woaaaa, 

aku tiap hari dipukuli, aku sakit 

S2, 

G2, 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek marah besar 

bahkan trauma karena 

tindakan anaknya v. 

Subyek histeris. 

 

 

 

 

 

 

 



semua, huaaaa, aku ngga kuat disini, 

ibu selalu bilang aku lonte, aku anak 

lonte, hoaaaa..”, aku denger sendiri 

itu, aku langsung, haa.. aku kan 

ndomblong, kapan aku mukulnya.. 

sampai.. itu kan saksinya banyak 

orang, anak-anak ada di rumah. Trus 

dan setiap kali tu selalu begitu. Jadi 

setiap kali dia kepepet, dia selalu 

kayak gitu mbak. Sampe waktu itu kan 

dia ditangani mbak j, itu kan dia 

sampe percobaan bunuh diri segala 

macem, pura-pura tangannya itu 

disilet, tapi akhirnya dia tertawa 

karena puas bisa membohongi, haha 

  

 

 

 

Tapi kemudian yang 

sampe Ibu histeris itu 

gimana Bu? 

Itu mbak, sampe aku histeris. Itu juga 

hal sepele mbak, hal sepele. Dia itu 

kan mens, hujan-hujan, trus tak tegur, 

“v, kamu itu mens gitu, ujan-ujan opo 

ora jijik, saru to nek gitu”, ngga 

direken, trus dia minta anduk, 

anduknya warna pink, aku masih inget 

banget, trus dia krukupan anduk, aku 

ngomel tu ngga dianggep mbak, trus 

malah kemana-mana sama anduknya 

itu dikibas-kibas kayak kupu-kupu itu 

lho mbak. Aku itu sampe, hah, dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kalo dibuku itu ada laela majenun, 

kalo disini ada v majenun. Waah, 

marah besar mbak itu dia. Dia bilang, 

“woo, terimakasih aku dibilang 

majenun, terimakasih, mudah-

mudahan yang ngomong gitu bibirnya 

jebol, ndower, disamber petir, udah tu 

mbak aku diem aja. Trus maghrib, 

maghrib itu kan aku kebiasaan pintu 

tak tutup semua, ujan itu mbak. Trus 

dia ada di belakang ngga mau masuk, 

dia malah “mboh, preeeet”. Trus 

akhirnya tak tutup, aku masuk, aku 

baru berapa langkah, dia itu ke pager 

dia itu triak-triak, jadi semua orang itu 

kan berhenti to mbak, motor-motor itu 

brenti, yang di salon itu pada keluar, 

teriak-teriak begini, “aku memang 

lonte, ibu bilang aku lonte, aku 

memang anaknya lonte!”, aku jadi 

kluar lagi to, trus tak tanya kamu itu 

ngapain, trus dia “biar ibu puas, aku 

memang lonte, aku memang 

lanangan!”, “emang aku pernah 

ngomong gitu?”, “pernah!”, “kapan?”, 

“aku sudah lupa”. Trus bilang, 

“pokoknya besok kalo sudah besar aku 
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Subyek diam, tidak 

melakukan apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mau punya pacar banyak biar ibu 

puas!”. Trus aku tanya, “masalahmu 

itu apa?”, “aku ndak punya masalah”, 

yang punya masalah itu Ibu!”. Hujan 

itu mbak, lama-lama aku malu to 

mbak, aku sendiri itu sampe 

kehilangan akal. Sampe aku tanya ke 

anak-anak apa aku pernah kelepasan 

barangkali.  

Aku akhirnya aku itu bingung to mbak 

sama diriku sendiri, mau nangis ngga 

bisa nangis, tapi kalo tak biarin kok 

aku ndak trima di.. dibilang begitu, 

mangkane aku nulis  tulisan “diam itu 

emas” dimana-mana, sampe di kulkas, 

di tempat setrika, jadi aku tu mau 

ngerem biar aku tu ndak larut sama si 

v itu. Aku mau diem. 

Nah trus anak saya p itu yang banyak 

membantu, dengan segala kelemah 

lembutannya, dia itu mampu 

menerobos anak-anak, akhirnya kan si 

v ditanya sama p, kok bisa-bisanya 

begitu, katanya dia itu ngarang, dia 

ikut-ikutan anak lain, trus gampang 

aja dia tinggal bayangin orangtuanya 

kecelakaan, jadi kan bisa histeris. 
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Subyek malu dan 

sempat kehilangan 

akalnya karena 

tindakan v yang tidak 

ada kebenarannya. 

Subyek bingung 

dengan dirinya karena 

tidak tahu mau berbuat 

apalagi. Subyek 

mengalihkan 

kemarahannya dengan 

menulis kata-kata 

“diam itu emas” 

supaya tidak 

terpengaruh oleh 

anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 



Trus ini mbak pernah perang mulut 

sama aku mbak, capek aku itu mbak, 

akhirnya satpam sama pembina itu ke 

sini, akhirnya pembina masuk ke 

kamar, akhirnya kan suasana tenang 

lagi, aku kan lagi nggendong yang 

kecil du ini. Trus ditanyain, “kenapa 

sih kok begitu itu, sama ibu kok 

seperti itu?”, jawabnya apa, “aku ndak 

trima mas”, “kok ndak trima 

kenapa?”, “masak ibu selalu bilang 

aku lonte, aku anake lonte, ibu bilang 

aku kere”, itu tu aku bisa langsung 

hilang ingatan lho mbak, karna aku 

sudah tau ini ngarang kan.. aku bisa 

kalap gitu tu, jadi si du itu saya 

turunkan, aku masuk ke kamarnya dia, 

dia lagi duduk di tempat tidurnya 

madep ke sana, itu dia bilang “aku 

ndak trima selalu dibilang aku lonte, 

aku anake lonte, aku kere”, itu tu aku 

langsung bisa weeeeeet!, ilang.. jadi 

masuk itu, rambutnya kan panjang tu 

mbak, tanganku langsung tak blebet di 

rambutnya tak jlepp! Sampe dia jatuh, 

tak tindihi, sampe dia ngga bisa 

ngapa-ngapain, dia bilang “sakit Bu, 

G2, 

S2, 

P2 
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Subyek perang mulut 

dengan anaknya yang 

membuat dirinya 

lelah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek mengalami 

hilang ingatan ketika 

ada permasalahan 

dengan anaknya v. 

 

 

 

 

Subyek melakukan 

penyerangan fisik 

terhadap v. 

 

 

 

 



sakit” sambil nangis teriak, “aku itu 

jauh lebih sakit!”, itu tu aku sambil 

histeris lho, itu aku teriak sekenceng-

kencengnya mbak, aku lupa, sampe 

ini, apa namanya, ini ndak bisa  lepas 

(sambil memegang pergelangan 

tangan kanannya), ini sudah kaku, 

ngga bisa lepas, nganu rambutnya itu 

sudah.. sudah ngga bisa lepas, gitu, 

apa.. sampe yang lain itu sampe 

“sudah Bu, sudah Bu, sampe tanganku 

tu dipegangi biar rambut ini lepas, aku 

tu sampe, karena njeritnya sampe 

heboh kan akhirnya muntah darah 

mbak, luka siniku (sambil memegang 

tenggorokan), kalo aku ndak mutah 

mungkin aku ndak.. ndak.. ndak lepas. 

Wah, byooor.., itu berdarah-darah, itu 

tu baru lepas, itu. 

Semenjak itu dia brenti, mulutnya 

diem, dia ngga lagi.. itu terakhir dan 

semenjak itu dia ngga brani lagi sama 

aku, itu.. dia pergi tapi ngga jauh, 

mulutnya ngga bunyi.  

Aku nganter si du sekolah, pulang-

pulang dia nyapu ngepel, lho kok 

aneh, nah dari situ trus itu.. berarti 
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Subyek melakukan 

tindakan kekerasan 

terhadap anaknya 

karena diniliai sudah 

kelewatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



titik batas saya melebihi dia. Dia itu 

jadi lebih deket sama aku, jarang 

keluar malah nempel-nempel, deket-

deket ke aku, jadi kan aku pie to 

mbak, padahal kan aku masih sakit. 

Itu sejak itu nurut mbak. Trus minta 

ke pesantren itu. 

 

 

 

 

 

 

Di pesantren aman kan 

Bu tapi? 

Saya ragu mbak pertamanya. Anak 

seperti ini kok tiba-tiba begitu. Tapi 

dia kok mantep, yasudah akhirnya tak 

antar. Saya ke sana sebulan dua kali. 

Dari pesantrennya ngga ada laporan, 

ga ada sama sekali. Tapi dianya selalu 

mengeluh, mengeluh macem-macem 

sama aku, selalu itu, dia bilang ndak 

kerasan lah, smsnya itu macem-

macem yang bikin aku bingung itu 

lho. Padahal kalo aku ke sana ya ndak 

napa-napa. Heboh banget pokoe. 

Bilang kalo dikucilkan lah ato apa lah, 

aku ke sana, dia itu lagi ngoborol, lagi 

kumpul sama temen-temennya, sedang 

berbahagia. Saya bilang untuk 

bertanggung untuk pilihan yang sudah 

diambil. Aku jadi bingung. 

Terakhir saya itu ketemu dengan 

Romo Bambang itu, tau sepak 

S2, 

G3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 

Subyek merasa ragu 

dengan anaknya v 

yang tiba-tiba ingin 

masuk ke pesantren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasakan 

kebingungan karena 

laporan anaknya v 



terjangku dengan v, dia kan dulu juga 

mendampingi anak-anakku. Beliau itu 

bilang kalo v itu ngga bisa hidup tanpa 

aku, karena v itu kan mesti cari-cari, 

jadi dia ga bisa hidup tanpa aku. Kalau 

dia minta pulang, hanya ada satu kata, 

tidak! 

tidak sesuai dengan 

laporan dari pesantren. 

 

 

Pertemuan Kedua 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Berarti urutannya.. Ada b, p, w, s , r, v, a, d, m, v, du   

Kalo yang lain ada 

kasus apa Bu? 

Kalo p, itu ibunya itu depresi, karena 

ditinggal bapaknya, jadi waktu hamil 

p. trus..terus keadaannya miskin, 

untuk makan saja ngga tau pake apa, 

trus dia kalo diajak ibunya pergi juga 

dia lihat ibunya itu tiap hari gonta 

ganti cowok, ganti orang. Itu masih 

usia empat-lima tahun. 

Dia itu isa crita, kadang dibawa ke 

rumah kosong, trus crita disitu ada 

tiker, ada lilin, trus dia disuru ngadep 

ke tembok, itu.. dia disuru madep ke 

tembok, ya yang namanya anak kecil 

mesti ada suara-suara dibelakang kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengen tau. Sampe dia itu tanya kok 

habis itu mesti tidur. Dia masuk sini tu 

umur tujuh tahun, saya kalo mau 

ngomong tu susah, bahasanya kan 

susah mbak kalo umur segitu, aku kan 

bingung, dah gitu kan dapet uang, 

dapet apa gitu, itu untuk beli rokok, 

beli kosmetik, malah ngga buat di 

rumah. Kakaknya itu umur tiga belas 

sudah jadi pembantu rumah tangga, 

nah kakaknya itu yang mengantarkan 

p ke sini. Umur kecil gitu p juga 

pernah sudah disuru nyuci, 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

mbak. 

 

 

S2, 

G3 

 

 

Subyek bingung untuk 

menasehati anaknya 

karena masih terlalu 

dini. 

Tapi si p pernah ada 

kasus ngga Bu? 

Oiya, ada.. jadi dia itu susah tidur 

mbak. Kalo makan dia inget 

kluarganya, dia ngga mau makan. Trus 

dia minta apa-apa disini, trus tak 

dudukkan tak kasi tau antara 

kebutuhan dan keinginan. Dia itu dulu 

awal-awal masuk sini, semua dia 

maunya pake uang, diajak main, tapi 

minta uang, gitu-gitu, dia kan dulu liat 

ibunya begitu to. Trus ini, masturbasi, 

jadi kalo mau tidur dia harus 

masturbasi, gatau kenapa, saya liat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sendiri itu, karena aku kan kebiasaan 

bergerilya kalo malem. Itu awal-awal 

mbak, trus tak bawa ke Bu Erna itu, 

tak bawa ke P2GPA, katanya lebih 

berbahaya dari v, karena belum pernah 

Trus kalo ngga bisa tidur, saya temani, 

kalo dah gelisah, saya temenin kan. 

Trus kalo ngga bisa tidur, saya temani, 

kalo dah gelisah, saya temenin. Kalo 

sholat, atau baca buku juga tak 

temenin, tak teminin sampe dia tidur 

itu. Dia itu sangat membantu sekali 

mbak. Kecil-kecil gitu dia sudah bisa 

nyuci, hehe, mungkin karena dulunya 

ya mbak, itu aku terkaget-kaget mbak. 

Dia itu sama aku tu, ibu beneran, jadi 

itu menemukan ibu yang dia harapkan. 

Jadi dia itu jarang main mbak, lebih 

baik sama aku, deket-deket di aku 

sampe sekarang. Hebatnya lagi itu dia 

selalu memikirkan aku, selalu 

memikirkan aku. Terbantu sekali saya, 

apalagi dia mudah dibimbing, jadi 

ndak kaya v. dan kalo saya beritau dia 

ngga pernah sampe bikin saya jengkel. 

Jadi aku jadi orang yang jarang marah 

kalo sama dia,hehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalo yang lain ngga ada yang banget-

banget si mbak, apa yaa.. ya kalo yang 

lain itu kenakalannya wajar, masih 

emm, kenakalan anak-anak itu lho 

mbak, hehe. 

Kalo paling enak itu ya sama p itu, dia 

tak jadikan partner kan jadinya, kalo 

ada permasalahan anak-anak apa gitu, 

dia yang masuk, dia yang bisa cari-

cari tau, trus nanti bilang ke saya, gitu 

mbak. 

 

 

 

Yang ini siapa Bu? Ini d, ini tiga bersaudara, d, m sama du 

itu. 

Dulu mereka kekerasan, kekerasan 

fisik. Dulu itu termasuk berat mbak 

bagiku. Yang d sama m ini yang berat 

karena dia kan melihat dan 

mengalami, jadi mulai dari kata-kata, 

dari tamparan. Jadi orang tuanya itu 

cekcok, jadi pelampiasannya itu ke 

anak. Jadi mereka itu dari kelaparan 

iya, apalagi rasa aman, ga ada semua. 

Masuk sini itu badannya luka. Jadi 

trauma. Ini ndandanine angel tenan 

mbak. Mereka kan pernah 

nggelandang berdua, jadi yang kakak 

itu bener-bener sayang sama adiknya, 
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Subyek merasakan 

beratnya untuk 

mengubah anak-

anaknya. 



sampai adiknya itu kalo ada yang 

deket, dia agak gimana gitu. Sampe 

pernah adiknya itu manggil kakaknya, 

ibu. Awalnya kan ngga percaya sama 

saya.  

Trus dibantu sama 

siapa Bu akhirnya? 

Saya dibantu sama anak s dua mbak, 

lupa saya namanya. Kayaknya pake 

sandtray.  

Akhirnya sudah berani membuka diri. 

Jadi dia itu ga brani membela diri 

dulunya, dia lebih baik menerima 

hukuman daripada membela diri. 

  

Ibu berarti terbantu 

banget ya dapet anak-

anak yang nurut 

Karena gini lho mbak, aku tu selalu, 

kita tu saling membutuhkan, jadi aku 

tu ndak mungkin sendiri, ga mungkin 

aku sendiri, jadi kita tu keluarga, aku 

tu gitu. Keluarga, kita tu dipersatukan 

di rumah ini, kita bersaudara, harus 

rukun , harus membantu, nek aku 

sendiri memang ngomong gitu sama 

anak-anak. Jadi kita membangun 

keluarganya ya beneran, jadi kalo ada 

masalah aku selalu membicarakan 

dengan anak-anak, bareng-bareng. 

Jadi mereka ada yang, “eh, nanti rapat 

keluarga”, jadi sudah tau semua. 

Biasanya bahas kalo misalnya liburan 
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Subyek memberi 

pengarahan kepada 

anak-anaknya. 

 

 

 

 

 

 



gitu mbak, mau kemana, dibahas 

bersama, jadi kesepakatan bersama 

gitu lho, haha. 

Nah kalo ada masalah, bagiku itu to 

mbak, masalah anak itu bisa 

diselesaikan bareng anak-anak juga 

gitu lho. Karena aku kalo terlalu 

mengandalkan pembina, 

mengandalkan orang lain, ujung-

ujungnya nanti kecewa nanti. 

Tapi sejauh ini aku selalu, 

berkomunikasi, gini lho mbak, aku 

selalu membuat rasa nyaman di 

rumah, dah gitu aja. Kalo ada masalah 

juga jangan langsung didamprat, tapi 

diajak komunikasi, cari yang efektif 

lah, nyatanya ya jalan ok mbak. 

Karena ya itu tadi, saya membangun 

keluarga. Dan satu sama lain harus ada 

saling membutuhkan.  
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Subyek pernah 

dikecewakan oleh 

pembina. 

Pernah ada masalah 

ngga si Bu dengan 

pihak SOS? 

Kalo secara.. secara birokrasi ngga ada 

si mbak. 

  

Tapi kalo secara 

interpersonal? 

Ada.. ada.. ada itu.. he’em, karena 

kalo birokrasi kan ndak berkutik. 

Kenapa tadi aku bilang, aku tidak mau 

mengandalkan pembina, atau apa gitu, 

 

 

S3, 

G4 

 

 

Subyek sering 

dikecewakan oleh 



seringnya aku kecewa. Misal, kaya si 

b kayak gini, kan aku mau gamau kan 

aku tulung-tulung to, trus anak kayak 

gini mau diapakan, trus mas Yoyok 

itu, “ah, aku orang intelek kok disuru 

ngurus-ngurus kayak gitu”, ya aku 

nggak tersinggung, tapi aku tertawa. 

Dah gitu ya aku ngga pernah minta 

tolong lagi, ngapain, daripada aku 

kecewa. Jadi aku ke Pak Lukas. 
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pembina. 

 

 

 

 

 

 

Subyek tidak pernah 

untuk meminta tolong 

lagi ke Pembina 

karena takut kecewa, 

akhirnya subyek 

memillih untuk 

bercerita ke pimpinan. 

Gimana Bu ada 

perbedaan ngga Bu 

kepemimpinannya? 

Beda semua. Saya lebih nyaman ke 

yang aturannya jelas.  

  

Jelas gimana Bu yang 

dimaksud? 

Ya gini, jamnya jelas, kalo ada 

pertemuan, pertemuan, Pembina 

keliling, ya keliling, ngga boleh 

keluar, ya ngga boleh. Juga ada doa 

sore, jadi itu membantu sekali, bisa 

terpantau kalo ada satu anak yang 

hilang, itu masanya Pak Kus, itu ketat 

sekali. 

Kalo jamannya Pak Wijoyo, bebas 

merdeka, haha, ngga ada apa-apa. Jadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kalo pertemuan ngga ada pembina, 

ngga ada pemimpin, jadi rapat sendiri, 

haha. Kadang ngga ada yang 

dibicarakan, ngrumpi, haha. Jadi ngga 

ada kejelasan to mbak. 

Jadi kalo yang tentang v itu kan aku 

juga minta tolong, trus apa jawabnya 

coba mbak, “waduuuh, lah aku ora 

kenal v ki.. lha pie”, gitu kok, matih 

kan aku mbak. Yasudah, ngapain aku 

harus ngejar-ngejar. 

Kalo Pak Lukas hampir sama dengan 

Pak Kus, kalo pertemuan dia ada, 

temanya juga ada, dia  ada dan dia 

membimbing. Dia banyak membantu 

saya juga kalo pas bingung gitu, kita 

diajak tau arah. Trus perlakuannya itu 

sama, satu sama lain itu sama. 
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Subyek memilih untuk 

diam, tidak mengejar-

ngejar. 

Ibu paling sering cerita 

ke siapa Bu dari tiga 

ini? 

Pak Lukas   

Lainnya? Hanif, pembina itu. Hanif itu bisa 

diajak ngomong, walaupun dia tidak 

memberi solusi, tapi mau 

mendengarkan. Cuma dia masih 

muda, dia lebih masih harus banyak 

belajar. 

  



Tapi dia ada gitu lho mbak. Kayak 

kemarin anakku batuk parah, dia 

langsung ada. 

Dia tidak masuk terlalu dalam, tapi dia 

memberi aku fasilitas untuk apa, gitu. 

Nah itu kalo dengan 

pihak SOSnya Bu, kalo 

lainnya ada ngga Bu 

yang biasa ibu cerita? 

Ya ke sesama ibu.    

Ibu paling deket sama 

siapa Bu? 

Saya itu ngga punya temen deket tu 

mbak, ngga punya. Jadi ya.. yaa.. 

tetangga, haha. Karena kan deket to 

mbak, mau ndak mau say hello, kalo 

aku teriak-teriak juga denger. 

Tapi sejauh ini aku mau jalan siapa 

oke, maksudnya aku tidak harus 

dengan ini, dengan ini, engga gitu. 

  

Tapi paling sering sama 

siapa Bu? 

Bu A, kulineran, haha. 

Tapi ya kalo cerita juga sama Bu A 

dan Bu K itu, mereka itu kan sering ke 

sini, jadi orangnya itu begitu ke aku 

mbak, jadi kalo punya masalah gitu, 

dodok-dodok, jadi kayak apa ya.. ga 

ada lagi.. ga ada lagi.. sekat, apa ya 

sopan santun yang harus diini gitu. 

Kayak Bu A, “Bu, aku mau nangis”, 

wes nagiso aku ngomong, haha. Kan 

  



sumpek sama anaknya, ada sesuatu 

sama anaknya, ya tak suru nangis, tapi 

nek dah pulang. Tapi kan plong, 

pelepasan kan gitu. 

Ibu juga sama Bu, 

pernah sampai seperti 

itu? 

Engga, aku engga. Aku kalo kayak 

gitu kalo dah mentok, aku ke psikolog 

lho mbak. Pernah itu, karena aku 

sudah.. sudah apa yaa.. sudah mbludak 

itu. Dah lama itu tapi, pas jamannya v. 

S2, 

G2, 

P1 

Subyek pergi ke 

psikolog karena beban 

masalah yang sudah 

terlalu berat. 

Kelakuan yang kayak 

apa Bu yang bikin ibu 

sampe mentok? 

Wooh, banyak mbak, jadi aku itu  

sampai kalo lihat dia, aku bisa sampai 

muntah-muntah, pusing, ya karena, 

kalo pulang sekolah dia, “selamat 

siang Bu”, aku itu langsung bisa, hiiiii 

(sambil mengepalkan tangan dan 

menggetarkan tubuh). 

Tapi dulu itu kenapa saya bisa sampe 

ke psikolog itu karena saya dulu 

belum percaya dengan ibu-ibu disini. 

Karena, karena aku tu, awal-awal 

masuk sini tu, jadi aku kaget sendiri 

gitu lho. Jadi aku itu cerita sesuatu ke 

A lalu besoknya A cerita ke B beda 

lagi, kayak gitu, aku menarik diri 

mbak kalo gitu. Kan waktu itu aku 

sendiri, jadi pas masuk sini tu kan aku 

sendiri, ngga ada barengan, itu lho 

G1 

 

 

 

 

 

 

G4 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

Subyek merasakan 

pusing dan muntah-

muntah ketika melihat 

anaknya v. 

 

 

 

Subyek tidak percaya 

dengan sesama ibu 

asuh. 

 

 

 

 

Subyek menarik diri 

ketika merasa cerita 

yang beredar tentang 

dirinya tidak benar. 



mbaaak, yang menyangsikan diriku itu 

banyak sekali. Menyangsikan bahwa 

aku menjadi ibu asuh kan banyak 

sekali. Apalagi waktu itu aku sarjana 

pertama yang masuk sini. “wee, 

sarjana mrene ngopo, mesti neng 

njobo rak payu..”, segala macem 

omongan-omongan kayak gitu. Trus 

aku diperkirakan paling sampe 

sebulan ga betah, wahh udah di… baru 

muncul itu sudah dapet kayak 

ancaman gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3, 

G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

terancam karena 

mendapat cemoohan 

dari lingkungan 

sekitar. 

Trus Ibu menyikapinya 

gimana? 

Biasa aja sih, ga peduli. Aku malah.. 

“kamu tidak tau siapa aku”, haha. 

Tapi yang namanya orang stabil kan 

ga mungkin to mbak aku stabil terus 

waktu itu, trus yang menguatkan aku 

itu Romo Bambang itu, Romo 

Bambang itu, dia yang banyak sekali 

mensupport aku untuk mengenal 

diriku sendiri itu lho. 

P4 Subyek tidak peduli. 

Trus Bu? Trus gini lagi, jadi dulu itu kalo ada 

orang pinter tu mesti ngga disukai, 

jadi orang itu merasa bersaing, yang 

 

 

 

 

 

 



lama-lama itu, termasuk Pak Wijoyo 

itu juga, jadi segala sesuatu dari aku 

itu ditolak. 

Jadi kayak aku pernah menawarkan 

buku, buku itu untuk bisa belajar 

inggris, soalnya kan aku tu pengen 

bisa kalo ada sponsornya anak-anak 

dateng tu aku juga pengen ngomong-

ngomong, itu ditolak. Trus bikin acara 

mbak, kan ada acara trus ditawari 

butuh apa Bu, ya aku jawab paling 

butuh kan anak-anak peralatan 

sekolah. Nah setelah acara saya 

dimarahin, katanya malu-maluin, 

minta-minta. Lah kalo gini kan 

posisinya serba salah mbak.  Aku jadi 

merasa kok ngga diterima terus ya. 
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S2 

 

Semua masukan dari 

subyek ditolak oleh 

pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

posisinya serba salah. 

Ibu mulai bisa 

membuka diri dengan 

ibu-ibu yang lain dari 

kapan Bu? 

Baru-baru si, itu juga karena ini. Jadi 

ada orang to mbak yang ternyata itu 

njelek-njelekin aku, dia merasa paling 

pinter, merasa semuanya itu rendah. 

Pertamanya aku bingung, kok aku 

ngga pernah diterima kenapa ya, aku 

juga ngga perlu klarifikasi kan mbak. 

Tapi setelah tahun dua ribu delapan itu 

orang itu akhirnya jatuh. Nah dari itu 

akhirnya terbongkar semua, oo, jadi 

 

 

 

 

S2, 

G3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

bingung karena 

dirinya tidak pernah 

diterima di antara ibu 

asuh lainnya. 

 



kamu to, o jadi gitu to, gitu mbak, 

jadinya aku sejak itu diterima. 

Diterima oleh semua akhirnya. Tapi 

ya sudahlah nggapapa, sudah terjadi. 

 

 

 

P4 

 

 

 

Subyek menerima 

kenyataan. 

Trus berarti sebelum itu 

semua, Ibu ke psikolog 

ya Bu? 

Iya. Saya ke psikolog sendiri, bayar 

sendiri, haha. Saya sudah ngga kuat, 

apalagi itu kan beban mbak saya, saya 

jadi pengurus koperasi, koperasi sini, 

besar lagi, masih aku jadi lurah, masih 

anak-anakku bermasalah, itu... kalo 

aku mundur juga ngga boleh. 

 

S2, 

G2 

 

Subyek merasa sudah 

tidak kuat dengan 

beban yang dirasa 

sudah berat. 

Ibu selama ini pernah 

sakit apa aja Bu? 

Kalo sakit.. berat banget si engga si 

mbak.. karena kata Bu Erna tu bilang 

saya itu kuat. 

Tapi saya pernah tipes paling, sama 

vertigo. 

Itu muncul pas disini. Nggatau sebab, 

nggatau apa, perasaan saya tu sehat, 

itu mau pertemuan, mau mandi, mau 

ambil anduk, begitu kembali sampe 

sini, saya muter, werrr.. wer.. werr.. 

aku langsung masuk kamar, sambil 

minta tolong ke anak-anak cari 

bantuan, akhirnya dibawa ke Elisabeth 

itu. 

Jadi gini lho mbak kalo aku itu, aku 

 

 

 

G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasakan 

lelah berlebih. Subyek 

juga mengalami sakit 

kepala yang belum 

pernah dialaminya. 

 

 

 

 

 

 

 



mau sakit atau engga itu tergantung 

dari aku menyikapinya. Dua 

permasalahan itu yang membuat akau 

bahagia atau tidak, jadi aku mau sakit 

apa engga ya dari diriku sendiri gitu 

lho mbak. Mangkannya dari 

perjalanan waktu dan dinamikanya itu 

aku bisa gini, masalah seberat apapun, 

pasti.. pasti ada lah solusinya, ngga 

sampe blek.. gitu, yang penting aku 

harus tenang dulu, jadi kalo denger 

ini, ini.. sek.. sek, aku harus tenang 

dulu, mikir diriku sendiri gitu, kalo 

aku tenang itu.. kalo Romo Bambang 

bilang itu, aku punya olah batin yang 

baik. Jadi kalo apa-apa itu, semua tak 

trima dulu jadi sesuatu itu bisa jadi 

baik untuk semua gitu lho mbak, haha. 

Itu juga aku menemukannya dibantu  

kok, ngga menemukan sendiri gitu 

engga. Ada ketemu Bu Eni pas 

training, Pak Rizal, Romo Bambang, 

gitu-gitu mbak, banyak. 
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Subyek akan 

menenangkan diri 

terlebih dahulu 

sebelum bertindak. 

Pernah ngga sih Bu, 

Ibu cerita masalah 

anak-anak ini ke adik-

adik Ibu? 

Saya cerita kalo masalahnya sudah 

selesai. Jadi buat saya masalah disini 

ya diselesaikan disini gitu. Ngga perlu 

saya ceritakan ke mereka, jadi ngga 

  



jadi beban juga untuk mereka. Yang 

penting tau endingnya masalahnya, 

ngga larut dalam masalahnya. Karena 

bagiku, giliran aku pulang rumah itu, 

bagian aku seneng-seneng kok. Saya 

biasa pulang kalo akhir tahun. 

Gemblengan saya itu cukup-cukup 

sekali mbak, jadi aku itu harus, bukan 

harus lagi tapi memang sudah 

semestinya kalo ada masalah ya 

diselesaikan sendiri. Dari dulu itu saya 

seperti itu mbak, sudah diajarkan 

seperti itu, mangkannya saya tu 

pengen anak-anak juga seperti itu, jadi 

siap hidup di luar, harus mandiri. 

 



VERBATIM WAWANCARA 

SUBYEK 1 

Pertemuan Pertama 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Itu dulu gimana 

ceritanya Bu? 

c dan t itu waktu pertama kali datang 

itu hanya dengan satu kantong plastik 

pakaian, dan baunya itu bau minyak 

goreng. Setiap punya pakaian baru, 

pasti hancur sama dia. Tapi saya pasti 

memberitau mereka asal usul baju ini 

dari siapa dan seperti apa. 

  

Jadi c dan t sudah 

masuk disini berapa 

tahun? 

Empat tahun berarti mbak. Trus masuk 

disini saya sekolahkan di grade yang 

sama. Di TK B. dua-duanya langsung.  

Anak-anak ini belum pernah mengenal 

kelas, jadi saya sengaja masukkan dia 

ke TK B. bayangkan dia dulu tinggal di 

suatu tempat, dimana tidak ada 

pendidikan, tidak ada akses jalan, 

tempat kumuh di daerah Bandung, saya 

juga gatau juga. 

Sebelum masuk sini c dan t kan di 

reject dari tiga panti asuhan berbeda. 

Kemudian masuk TK B itu. Kemudian 

setiap hari saya harus menerima 

  



laporan, itu baru di TK nya, belum di 

SOSnya, dia kan nggigiti sama nyakar, 

ketemu orang pasti digituin.  

Itu ga ditangani Bu? Awalnya pada ga percaya. Baru sampai 

kena mobilnya Pak Wijoyo, baru 

dibawa ke psikolog. Sudah setahun 

lebih itu. “kalo kamu gabisa itu, 

mbokya konsultasi ke psikolog, wong 

disini ada psikolog”, saya disalahkan. 

“belum tentu kamu ngerti, belum tentu 

bisa nangani, jangan kamu pikir kamu 

bisa”. Jadi hidup saya kan salah terus 

mbak. Pegang itu salah, pegang bayi 

salah, jadi hidup saya itu salaaah terus. 

Akhirnya dimasukkan ke P2GPA. 

Bagi saya mbak, c dan t itu berkat yang 

luar biasa sekali. Dari yang seperti itu, 

kemudian bisa dikendalikan. Kayak 

gitu kan kambuhan mbak. Tapi bapak 

saya melihatnya ada perubahan terus. 

Anak saya itu pinter-pinter mbak, dan 

punya hati, tapi kan ya itu tadi, dia 

enam sampai tujuh tahun dapet apa 

disana kan gatau mbak. Seperti nyanyi 

deh mbak, dulu itu mereka gabisa sama 

sekali, jadi nyanyi satu lagu jadinya 

kemana-mana, tapi disini saya punya 
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Subyek bertindak 

salah dimata 

pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dvd, mereka suka memutarkan 

musiknya, saya stelkan, jadi mengerti, 

seperti itu.. karena tujuh nol.. nol.. nol 

putul, tapi sekarang.. juara mbak.. juara 

di sekolah, kecamatan, gereja, di SOS. 

Ibu pakai metode 

apa aja dalam 

mengajarkan sesuatu 

ke anak-anak Bu? 

Dulu kan c dan t gabisa baca tulis, 

bahkan mereka itu masih sangat kurang 

sekali kosa katanya. 

Banyak sekali mbak cara yang saya 

pakai. Itu cara terakhir mbak.. cara 

terakhir. Yang pertama nulis aaa, bbb 

sampai akhir, ya bisa nyentel tapi trus 

ilang lagi, sampai kartu umbul yang 

biasa anak-anak itu suka. Yang ada 

tulisannya a, b, saya itu kan dulu guru 

di SD juga, jadi mengajarkan pake 

metode SAS juga. Tapi ya.. engga.. 

kalo ada mas Hanif lewat, ya langsung 

lupa, haha. Ngga fokus, kelebihan 

energy, haha, mana bisa diam dia itu, 

haha.  

Ya terakhir itu pakai metode semua 

benda saya tulisi, meja, kursi, TV, 

sampai kalo ada anak-anak lain datang 

sampai bingung, haha. Tapi itu yang 

membuat dia jadi bisa. 

Setiap anak kan punya sisi-sisi yang 
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Kedua anak subyek 

belum bisa membaca 

dan menulis. 

Subyek memakai 

berbagai cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lain, ya itu mbak.. mm, anak-anak ini 

kalo di loss kan akan liar bener, kalo 

diini.. memang sampai jueh bener. Tapi 

saya juga keras terhadap dua anak ini, 

keras mengerikan mbak, tapi.. tapi dia 

saya peluk, saya peluk mbak, tapi juga 

enggak! Jadi dia tau kapan ibunya 

marah, dan untuk apa ibunya marah… 

apa ya, anak-anak saya itu banyak ide. 

Jadi harus banyak ngakali. 

S2, G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

Subyek lelah untuk 

menasehati anak-

anaknya. 

 

 

 

 

 

 

Subyek harus 

memiliki banyak ide.

 

 

Pertemuan Kedua 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Itu kapan 

psikotestnya? 

Hari sabtu kemarin. Nah.. 

Trus kan ada sertifikatnya, nah kan 

bayar dua belas ribu lima ratus tapi 

semua di tes. Kalo disini kan saya 

tanyakan ke Pak Lukas. Okelah ikut 

saja. Nah saya gabisa bayar karena 

terganjal dengan.. anak rum.. anak 

kelas enam itu belum dikasi kwitansi. 

Nah hari ini lebih baik saya ke sekolah, 

saya sms ke gurunya, pokoknya semua 

anak SOS ikut, hanya uangnya 

menyusul. Ha tapi ga ada jawaban dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gurunya itu, ternyata itu tidak masuk, 

sms saya. Nah saya tadi mau 

membayar. Kemudian tadi laporan itu 

mengenai anak rumah tiga belas yang 

nancy itu ga pernah masuk, trus.. nah 

ternyata nancy itu kan sudah tidak 

disini.. Trus nancy itu beberapa minggu 

lalu kalo sekolah sehari masuk, sehari 

engga, sehari masuk, sehari engga, nah 

yang minggu ini tu ngga sekolah. Saya 

itu kan sebenernya ngga ngerti, taunya 

baru kemarin.. kemarin.. emm, dari bu 

ros, lho sudah pulang bu.. sudah ngga 

di sos satu bulan lebih Bu.. o ya.. kan 

memang saya kan waktu bayar-bayar 

itu bisa tidak saya bayar, bisa hilang 

dari memori saya, yang hari.. pokomen, 

ini kan hari ini, minggu yang lalu itu 

kan bayar-bayar lks, tapi nancy itu 

tidak ada didaftar saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalo ada pertemuan 

ibu-ibu, memang ga 

pernah disampaikan 

to Bu kalo ada yang 

keluar? 

Ya mungkin kan ini baru tiga minggu 

yang lalu ya, kan ga ada pertemuan 

kemarin rabu. Karena ibunya kan pada 

training, tinggal separo ibu. Trus 

minggu yang lalu itu, ngga ada 

pertemuan..karena ada apa ya itu.. mm.. 

oo.. jadi pertemuannya maju jadi hari 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



selasa karena Pak Lukas pergi itu. Itu.. 

jadi ga ada agenda. Jadi saya kan gatau. 

Dan saya ini, sekarang ini, kuper. Saya 

kuper. Maksudnya saya tidak seperti 

dulu waktu jadi tante, saya menikmati 

jadi ibu, jadi saya lupa bersosialisasi. 

Itu yang saya alami sekarang ini. Dan 

saya nyaman sekali, ibaratnya kalo 

keluar rumah itu kok eman-eman, hehe. 

Karena ngga henti- henti di rumah. 

Berkelahi terus dengan anaknya, haha, 

serunya disitu. Jadinya kalo dulu kan 

waktu jadi tante itu kan ibaratnya aku 

kemana-mana dan menjadi beban 

pikiran saya  mbak, maksudnya apapun 

permasalahan, kan masalah empat belas 

rumah to mbak yang.. yang saya bawa 

waktu delapan tahun menjadi tante itu. 

Trus sekarang ini kan saya sangat-

sangat terbebas dari rumah satu, rumah 

berapa, rumah berapa, itu kan.. dulu 

kan sampai.. kadang-kadang.. dulu 

kadang itu kan saya.. saya ikut serta 

dalam menyelesaikan masalah, terlibat 

dalam mengupayakan bagaimana 

caranya.. bagaimana.. yang kayak gitu 

itu.. nah sekarang jadi ibu itu kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sekarang engga mbak, hanya fokus di 

rumah ini, paling di tetangga paling 

ini.. ini.. jadi sampai ngga tau kalo ada 

anak yang ngga pulang, kalo ngga di 

share kan di pertemuan, jadi saya ngga 

ngerti. Hal-hal yang kadang penting 

sekalipun saya tidak ngerti. Nah tapi itu 

menjadi wagu banget yo.. kok ngga 

ngerti apa- apa yaa.. tapi sebenernya 

aku bersyukur mbak, tidak tau apa-apa 

itu menjadi.. karena, mungkin saya 

sudah menjadi di comfort zone saya ya, 

haha. Jadi kenyamanan saya. 
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Subyek bersyukur 

Trus tadi ada 

masalah apa lagi Bu 

di sekolah? 

Ya.. nah.. saya di ini.. ini.. apa ya.. ck.. 

“biasa si anak- anak, gangguin anak-

anak, tapi sudah biasa kok Bu anak-

anak SOS”, gurunya bilang gitu, kalo 

“sama anak- anak SOS itu ya saya 

kenceng, tapi ya kadang saya tutupi”, 

maksudnya tutupi tu begini, okelah 

tidak masuk satu hari, dua hari, tiga 

hari dianggap masuk, yang kayak-

kayak gitu lho. Kalo ada apa-apa juga. 

Namanya juga anak-anak istimewa. 

Saya itu seneng sama Bu Atun itu bisa.. 

bisa paham, kadang kan ada guru 

yang.. dasar anak-anak SOS, yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kayak-kayak gitu kan. Yang anak-anak 

SOS nakal semua. 

Itu ada nancy, rian, rio yang keluar. 

“Kayak rian rio itu lho Bu, dia kan 

harusnya bersyukur, kalo di rumah 

sendiri apa bisa makan”, gurunya tu 

yang kayak gitu. “Saya itu juga bilang 

ke nancy untuk bersyukur, di SOS itu 

bisa sekolah, bisa makan, kalo kamu ga 

di SOS apa bisa, saya itu suka bilang 

gitu Bu ke anak-anak”. Padahal anak- 

anak itu baru saja melengkapi apa-apa 

di sekolah, hehe. Ya itu si dinamika di 

SOS. Seperti itu si tadi, sampai saya itu 

aduuuh gimana ni mbaknya nunggu, 

hehe. Kalo kayak gitu kan kesempatan 

ya gurunya cerita, apalagi saya 

koordinatornya. Trus pemberitahuan 

tentang seragam, karena tahun lalu itu 

kan sekolah ga berani ngeluarin 

seragam. Ya.. sekolah negeri kan 

posisinya serba susah kan, ada dana 

bos, tapi ada bayar apa-apa lagi. Trus 

gurunya tadi menawarkan untuk 

membeli seragam olahraga, kotak-

kotak, topi, ikat pinggang, dan bed. 

Oya saya sampaikan nanti waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pertemuan. Karna kemarin itu bu 

Andar bilang, bu di pedalangan itu 

nanti ganti semua lho seragamnya! apa 

iya..? Ya kan kalo butuh beli baru beli, 

kalo masih dipake ya gapapa. Engga 

kok, semua harus ganti! “Sekarang 

malah banyak uang yang keluar!” Saya 

tanyakan engga padahal. Gitu. Kalo 

saya sih fleksibel ya. Kalo Bu Andar 

itu.. emm, tersulut. Kalo ada apa sedikit 

cepet heboh gitu lho, hehe. Yang 

penting si ya, saya bilang ke Bu Andar, 

anak saya sekolah dimana, ya saya 

coba mengikuti peraturan yang ada, 

gitu. (intonasi menekan). 
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Subyek 

menyalahkan Bu 

Andar. 

 

Ini anak-anak ga ada 

laporan kan Bu tapi 

di sekolah? 

Oo, engga, emm.. sekarang kelas tiga 

ini sudah mending. Paling laporannya 

temen-temen, nyuri, nah.. ini mbak 

yang pas saya ke bapak itu, saya gatau 

saya salah apa engga, ya mungkin saya 

salah, hehe.. saya salah, saya itu suka 

mencoba, saya mencobai bukan 

mencoba mbak, jahat ya mbak saya itu. 

Jadi anak- anak itu kan punya 

tabungan, mereka punya celengan (T 

mengambil celengan di kamar). 

Celengan ini mbak, dan selalu saya 
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Subyek mengalami 

stress karena ada 

laporan dari orang 

lain. 

 

Subyek menguji 

kejujuran anak-

anaknya. 

 

 

 

 



selotip, saya kasi tanda. Itu akan 

berubah, posisi itu akan berubah kalo 

anak mengembalikan. Saya ini yaa.. 

licik anu yaa, hehe.. semua saya akan 

kasi tanda, dia ga mungkin akan bisa 

plek mengembalikan seperti semula. 

Waktu habis lebaran itu kan mereka 

dapet banyak angpao-angpao dari 

saudara-saudara itu terus dapet seratus 

delapan puluh empat ribu. Saya itu 

janjikan ke mereka supaya tabungan ini 

untuk beli sepeda, jadi besok kalo 

sudah SMP, mereka sekolah naik 

sepeda. Saya ciptakan dream mbak ke 

mereka. Mereka harus sekolah di 

negeri mbak, kalo ngga negeri mending 

gausah sekolah. Saya itu mencoba 

menerapakan seperti bapak saya dulu 

mbak. 

Nah terus waktu kemarin saya pergi ke 

bapak angkat itu, saya taruh celengan 

ini di atas bifet, di luar. Saya mau 

berangkat itu bimbang antara mau tak 

taruh di luar atau di dalam lemari. 

Akhirnya saya, ahh, engga ah, tetep 

saya taruh di luar, saya mau lihat 

kejujuran anak saya. Kejujuran untuk 
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Subyek menerapkan 

hal yang dilakukan 

oleh Ayahnya dulu 

kepada dirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak mengambil uang ini. Karena to 

mbak, c itu pernah mbak, pernah 

kejadian, dia dibujuki anak a1 untuk 

membobol, ya trus hilang, itu juga 

ratusan ribu juga mbak.  

… dulu dia ga ngaku, bilangnya uang 

itu nemu, trus apa, apa gitu.. saya 

kasitau ke c kalo menemukan uang itu 

harusnya diserahkan ke orang yang 

lebih tua, ke ibu atau ke pak Wijoyo, 

saya sudah jelaskan. Tapi memang 

modelnya c itu kan yang ngarang-

ngarang gitu. 
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Subyek melakukan 

ini karena salah satu 

anaknya pernah 

mencuri juga. 

 

 

 

 

 

 

Subyek menganggap 

anaknya suka 

mengarang. 

Tapi ibu sudah tau 

kalo c berbohong? 

Iya saya tau.. ya.. kan akhirnya dia 

mengakui, “iya Bu saya yang ngambil”. 

Ga mungkin to mbak uang bisa hilang 

sendiri. 

Nah beruntungnya lagi di SOS tu 

begini mbak, kalo ada apa-apa pasti 

laporan itu akan cepat terdengar mbak. 

Akhirnya saya marah besar. Trus ya 

saya beri pengarahan. Dan saya ungkit 

juga pengalaman masa lalu c, dan saya 

ancam mau ngga saya kembalikan.. kan 

gamau dia.. saya gatau ya.. ini salah 

atau benar kalo diingatkan, katanya sih 

ga boleh, tapi kalo ga saya ingatkan, 
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Subyek marah 

kepada anaknya 

yang telah mencuri. 

Subyek mengancam 

c dikembalikan ke 

kehidupannya yang 

dulu. 



dia lupa dengan.. ya namanya juga 

anak-anak si, tapi kan dia pernah 

merasakan pahitnya hidup saat itu, dia 

gamau balik seperti itu lagi. 

Saya bilang kalo jadi putrane ibu, ibu 

galak, ibu gamau putrane kotor, pinter 

tapi juga hatinya baik. Kalo pinter 

hatinya ga baik ya buat apa.. gitu, gitu 

mbak, hehe.. saya itu mbak sampai 

jueeeh. 
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Subyek memberi 

arahan ke anaknya 

karena kelakuannya 

yang buruk. Subyek 

lelah untuk selalu 

memberitahu. 

Trus c nya gimana 

Bu? 

Ya sudah tidak lagi dan tidak lagi. 

Akhirnya ya itu mbak yang terakhir ini, 

kejadian yang barusan, setelah saya 

pulang, saya cek, masih utuh semua 

kecuali punya t, tinggal empat puluh 

ribu. 

  

Itu gimana Bu? Akhirnya kan saya ditelfon sama ibu-

ibu lainnya, bilang kalo “Bu, t dadanya 

sakit”, kan selama ini ngga pernah 

mbak dadanya sakit. 

Tiga hari itu dia menghabiskan uang 

segitu, masih mencuri uang di warung. 

Warung tahu gimbal, itu gatau dia 

ngambil berapa, tapi saya hanya 

mengorek dia beli apa, beli apa, beli 

apa itu saya total hanya delapan ribu. 

Beruntungnya di SOS tu begitu mbak, 
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Subyek hanya 

mengetahui tingkah 

laku baik anak-

anaknya saat di 

rumah saja. 

 

 



ada laporan dari temennya itu. Di 

rumah apa ngerti mbak, baik-baik saja 

kan.  

Dia ngambil uang ini kan hari sabtu, 

tapi saya belum sempet ngecek, tapi 

saya sudah dilapori Bu Andar, “tu lho, t 

itu kapan hari kan ngga sekolah, dia itu 

ke uks sekolah trus diantar pulang, tapi 

kok kemudian saya lihat dia itu 

gandeng-gandengan sama temennya 

sambil minum-minum es teh, sampai 

muntah-muntah Bu”. Ya saya hanya 

mikir uang sebanyak itu dihabiskan 

selama tiga hari untuk ukuran dia kan 

pasti dapet makanan banyak banget, 

dan belinya makanan ga mutu, 

akhirnya kan dadanya sakit, dia 

kekenyangan, haha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trus kasus yang 

kemarin itu Ibu 

menindaklanjutinya 

gimana? 

Emm, yak.. gini mbak.. 

Dia kan ga ngaku, trus saya, “o gitu t, 

berarti kalo gitu Ibu yang salah, ibu 

yang salah, selama ini Ibu mendidik 

anak-anaknya untuk jujur.. ibu yang 

salah, karena sudah berkali-kali ini 

terjadi, ibu berarti kan ga bisa ndidik 

kamu, ibu yang salah, ayo ibu diantar 

ke warung, ibu diantar untuk 
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Subyek mendesak t 

untuk mengakui 

kesalahannya 

 

 

 

 



membayar karena Ibu yang salah”. Ya 

saya ke warung dengan t dan 

membayar utang sesuai yang dikatakan 

t sebesar delapan ribu. “ibu yang harus 

minta maaf, bukan kamu to yang 

ngambil?, ya berarti ibu”. 

Setelah itu saya jejerkan semua. Saya 

bilang terima kasih untuk c dan n 

karena masih utuh, bisa dipercaya. “Ibu 

hanya ingin kejujurannya saja, t”. trus 

saya masih tanya lagi, “bukan kamu to 

t yang ngambil?”, dia diem aja, saya 

agak keras, “t! bukan kamu to?”, 

“bukan saya Bu”. Dia tetep ga mau 

ngaku. Dan saya bilang, “ya berarti Ibu, 

karena bukan siapa-siapa lagi”. 

Akhirnya dia ngaku, setelah dia ngaku, 

saya bilang, “kenapa kamu tega 

mengisi perutmu dengan barang-barang 

curian”, dan lain-lainnya. 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

  

 

 

P2 

 

 

 

 

 

Subyek mendesak t 

untuk mengakui 

kesalahannya 

 

 

 

 

Subyek terus 

mendesak t supaya 

mengaku. 

 

  

 

 

Subyek melontarkan 

kata-kata tajam ke 

anaknya. 

Trus gimana Bu? Ya begitu. 

Kadang ya mbak kalo di tempat lain, 

orang lain itu akan selalu memaklumi 

anak-anak panti asuhan, tapi saya ngga 

mau mbak, saya maunya anak saya jadi 

taft, jadi taft!  

Kadang kalo salah, orang-orang malah, 
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Subyek tidak mau 

memaklumi anak-

anaknya, supaya 

anak menjadi 

tangguh. 

 



eh, nggapapa Bu, biarin aja, saya 

nggamau. 

Kayak kasus-kasus yang biasa c dan t 

perbuat dan akhirnya anak yang 

dinakali datang, bahkan orang tuanya 

datang ke sini untuk mengadu mbak. 

Dengan seperti itu mereka akan 

menduga saya akan memarahi c dan t, 

padahal belum tentu, dan saya 

nggamau meindaklanjuti didepan 

mereka mbak, karena ini justru 

memberikan kepuasan bagi pelapor. 

Padahal mbak, belum tentu anak 

mereka itu lebih baik dari anak saya. 

Anak saya itu mbak sejujurnya, jauh 

lebih punya hati, hanya nakal dan 

usilnya saja. Orang terkadang saya juga 

melihat anak-anak mereka itu jauh 

lebih dari c dan t.  

tapi karena c dan t sudah terlanjur 

punya caping.. mm, caping itu, mm.. 

label, ya label, label negatif, maka 

berbuat baik sekalipun akan tetep jadi 

eksekutor, jadi tertuduh mbak. Itu si 

mbak dinamikanya. 

Saya juga ngga pernah laporan balik ke 

rumah orangtuanya mereka atau 
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Terkadang subyek 

mendapat aduan 

karena ulah anak-

anaknya. 

 

 

Subyek menghindari 

untuk 

menindaklanjuti 

kenakalan anak-

anaknya di depan 

pelapor. 

Subyek merasa 

anaknya memiliki 

tingkat kenakalan 

yang rendah 

dibanding yang lain. 

Subyek menuduh 

anak-anaknya selalu 

berperilaku negatif. 

 

 

 

Subyek memilih 

untuk tidak 



gimana. Saya hanya, yaaa.. namanya 

juga anak-anak.  

melaporkan balik 

kenakalan anak-anak 

mereka. 

Trus tapi sampai 

sekarang masih 

sering berulah Bu? 

Ya itu kumatan mbak.  

Saya sangat ekstra mbak untuk 

membimbing anak-anak ini. Harus 

selalu, emm, bagaimana caranya ini, 

harus berfikir. 

Anak ini kan juga di reject dimana-

mana to, anak-anak ini kan di reject. 

Emm, di SOS kan direject, jarang ada 

yang mau bermain dengan c dan t 

karena ulahnya itu. 

Kayak kemarin mbak, c mulai lagi 

mencorat-coret tembok SD, akhirnya 

saya dipanggil sama suster kepala 

sekolah. Dia corat coret c love siapa, c 

love siapa yang cantik-cantik ditulis 

ditembok.  Akhirnya saya mengakui 

dan mempertegas bahwa itu memang 

perbuatan c, anak saya. Dan meminta 

maaf to akhirnya. 

Sampai rumah saya ingatkan, kenapa 

kok masih begini, kan ibu pernah 

bilang kalo mau corat coret ya di 

kertas. Trus c ga ngaku, dia ga mau 

ngaku, trus ya saya “o berarti yang 

 

S2, P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek harus 

membimbing anak-

anaknya dengan 

sangat ekstra. 

 

 

 

 

 

Karena ulah anak, 

Subyek dipanggil 

oleh pihak sekolah. 

 

 

Subyek meminta 

maaf karena ulah 

anaknya. 

 

 

 

 

 

 



salah Ibu, karena nama cewek yang 

ditulis kan yang tau cuma ibu, ya to”, 

nah baru dia diem, ngaku. Saya bilang, 

kenapa si kamu ga mau ngaku, ibu 

cuma mau kejujuranmu. Setelah kamu 

ngaku, kamu pergi meminta maaf, dan 

berjanji untuk tidak mengulanginya 

lagi, selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu itu tiap 

perbuatan anak-anak 

sampai harus 

meminta maaf gitu, 

perasaannya 

gimana? 

Kalo malu si wajar si. 

Tapi saya itu lebih utama bagaimana 

anak ini mengerti bahwa ini ngga 

bener, kalo ngga bener ya anak harus 

bertanggungjawab. 

Saya lebih ke ngga enak si mbak ke 

orang yang dikecewakan, orang lain 

kan jadi ga nyaman dengan anak saya. 

Saya kan paling tau kelakuan anak saya 

kayak apa, jadi saya lebih ngga enak ke 

orang lainnya. 
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Subyek takut anak-

anaknya akan 

membuat 

ketidaknyamanan 

bagi orang lain. 

Ibu pernah ngga 

bener-bener 

kehabisan akal, 

sampai capek, 

bahkan sampai 

nangis gitu? 

Mungkin kalo nangis si, justru saya 

perlihatkan ke mereka. Karena itu 

karena kelakuan mereka yang ngga 

bener. Walaupun sebenernya saya ngga 

pengen nangis, tapi saya sengaja nangis 

di depan mereka. Jadi  biar mereka tau 

apa yang salah. Saya bahkan 

menyalahkan diri sendiri, “ibu jahat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ibu nakal? Ibu..”, jadi saya apa-apa 

menunjukkan kebaikan ke anak-anak.  

Saya tidak pernah menangis sendiri 

diini. Karena apa yaa. Paling saya 

hanya berdoa, Tuhan tolong bantu saya 

untuk merawat anak-anak saya, untuk 

kendalikan ucapan saya, pikiran saya, 

hati saya, perilaku saya, mendidik 

anak-anak pemberian Tuhan yang telah 

dipercayakan ke saya. 
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Subyek memilih 

untuk berdoa dan 

meminta bantuan 

pada Tuhan. 

Kalo menurut Ibu, 

Ibu sudah berhasil 

belum mendidik 

anak? 

Kalo puas, saya itu puas sebetulnya. 

Saya.. meskipun hasilnya tidak seperti 

yang saya harapkan. Tapi anak ini hari 

demi hari ada progress, ada kemajuan. 

Kayak tiap hari temen-temennya 

laporan kenakalan c dan t, itu karena 

mereka sudah mendapat caping. Itu 

karena caping. Jadi saya ya.. mm.. 

pokoknya c dan t itu adalah pemberian 

luar biasa, berkat saya, yang membuat 

saya besok..besok harus berfikir, 

bagaimana besok, kalo b dan n 

mungkin masih ini ya mbak, tapi untuk 

c dan t sebenernya anak ini baik, tapi 

perilakunya ngga bener.. itu lho, karena 

mereka punya basic yang aku ngga 

ngerti mereka dapet apa. 
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Subyek merasa 

kurang puas tapi 

mengutarakan 

kepuasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sikap Ibu 

selanjutnya akan 

seperti apa? 

Ya saya mengalir saja.. saya mengalir 

aja. Tapi ada perasaan terbesit.. sitt, 

begitu disini (menunjuk dada), karena 

ada wacana rumah Kristen yang akan 

ditutup karena kekurangan anak. Saya 

itu.. aduuhh, nanti kalo memang 

prioritas rumah saya yang ditutup, 

bagaimana anak-anak saya, terutama  c 

dan t, kalo b dan n okelah, mereka 

masih ada keluarga aslinya, tapi 

bagaimana dengan c dan t yang tidak 

punya siapa-siapa. Mereka itu sudah 

menjadi bagian dari keluarga-keluarga 

saya.  

Kalo c dan t ditangani oleh ibu lain, ya 

kalo bisa, karena kalo lihat ibu itu, dia 

saja jarang dekat dengan keluarganya, 

bagaimana menangani c dan t. 

Tapi kalo memang disuru untuk 

memilih, saya lebih memilih untuk 

mundur. Saya jadi orang mbak, 

mending saya yang mengalah.  Saya 

kalo ngga disini masih bisa 

mengerjakan yang lain, ini bukan 

terminal terakhir saya untuk mencari 

nafkah, tapi bagi mereka yang lain, ini 

kan terminal terakhir mbak. 
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Subyek memilih 

untuk mundur dan 

mengalah. 

 

 

Subyek yakin bahwa 

ini bukan terminal 

terakhirnya dalam 

bekerja. 



Tapi saya itu selalu apa, saya itu selalu 

optimis mbak. 

 

 

 

Pertemuan Ketiga 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Ibu sudah berapa 

lama disini Bu? 

Emmm, sepuluh.    

Sepuluh Bu? Kalo 

jadi tantenya?  

Delapan.   

Trus masuk SOS 

sudah ada anaknya? 

Udah. Yuda itu. Masuk disini ada 

Yuda, ada Noel. Yuda, Noel masih 

tinggal tapi.. emm.. ada anak yang di 

asrama. Kadang-kadang saya harus 

ngurusi ketika Barket dan Bala sewaktu 

sekolah di SMK di Ambarawa. Jadi 

kalo mereka libur mereka pulang ke 

sini. 

Dan sampai sekarang pun dia sudah 

kerja. Kalo yang satu Bala itu anaknya 

boros, trus masih suka ngambilin 

baranganya orang, tapi sebenernya 

anaknya rajin. Sewaktu ambil rapot, 

saya harus mengganti tiga ratusan di 

kantin sekolahnya. Jadi Bala itu sempet 

ngutang di kantin sampai tiga ratus 

ribu. Sampai disini saya dimarahi Pak 
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Subyek harus 

membayar hutang 

anaknya di sekolah. 

 

 



Wijoyo. “Yowes ditalangi sek, kenapa 

ini.. ini.. ini..” Pak Wijoyo bilang disini 

saya yang salah, kenapa dibayar, kan 

urusannya sama orang lain. Tapi kan 

disini dia anak saya mbak, jadi ya saya 

yang harus bertanggung jawab kan. 

Katanya suru nalangi dulu, ya oke, trus 

kenapa saya yang jadi disalahin. 
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Subyek disalahkan 

oleh pimpinan 

karena membayar 

hutang anaknya di 

sekolah. Subyek 

merasa bertanggung 

jawab atas masalah 

anaknya. 

Trus Ibu beri 

perlakuan apa ke 

anaknya? 

Ya akhirnya mereka dibina sama Pak 

Hendro. Trus disuru bersihin rumahnya 

dia, sebagai hukuman. 

  

Kalo dulu rumah ini 

uniknya gimana Bu? 

Wah sangat berdinamika sekali, hehe. 

Jadi sangat rumit sekali rumah ini 

dulunya.  

  

Rumitnya gimana 

Bu? 

Dulu anak-anak disini itu sangat 

istimewa sekali. Saking istimewanya, 

ada anak yang jadi prioritas. Jadi dulu 

ada lima anak yang sangat istimewa. 

Awalnya hanya ada tiga yang istimewa, 

tapi kemudian anak-anak itu kan 

mempengaruhi anak-anak lainnya. 

Penggaruhnya, pengaruh kurang baik 

karena anaknya kan sudah gede dateng 

ke sininya. Nah lainnya, ada lagi, anak-

anak yang di luar prioritas. Mereka itu 

yang sangat kasian sekali. 

  



Kenapa Bu 

memangnya? 

Ya jelas. Karena ada yang istimewa itu, 

kemudian.. ada satu yang dia itu tidak 

dianggap. Tidak diperhatikan.. jadi dia 

malah jadi kayak kacung disini, disuru 

bersih-bersih, mencuci pakaian kakak-

kakaknya. 

  

Itu anak-anak yang 

dulu dengan ibu 

yang sebelum ibu 

kan ya? 

Iya. Waaaaah.. jadi itu bener-bener 

berat mbak. 

S2, G2 Subyek merasakan 

pengalaman itu 

sangat berat. 

Kok bisa gitu ya Bu? Jadi ibu terdahulu ini sangat banyak 

sekali kasusnya. Dia banyak hutang 

dan menggelapkan uang SOS. Trus 

anak-anaknya juga ada yang istimewa 

itu. 

  

Oya Bu? Iya, jadi ibu itu tidak bisa me-manage 

keuangan di rumah ini, jadi selama dua 

tahun terakhir saya yang pegang. 

Semua kebutuhan anak-anak jadinya 

saya yang atur. Jadi butuh apa anak, 

harus saya.. saya handle delapan anak.  

 

 

 

 

Oya Bu tadi kan ada 

delapan anak, lima 

istimewa, yang satu 

tersingkir, nah yang 

dua? 

Nah yang dua itu sama nasibnya sama 

yang tersingkir, yang tidak prioritas. 

Jadi mereka dikacungkan. Dijadikan 

kacung.  

Sempat juga mbak, ada kasus yang 

anak tersingkirkan ini. Anak cewek 

 

 

 

 

 

 

 



papua. Dia kan punya pacar dan 

akhirnya hamil. Bayangkan saja mbak 

dia di rumah diperlakukan seperti apa. 

Jadi ya ketika ada orang yang bisa 

memberinya perhatian lebih, dia pasti 

akan memberikannya. Itu juga dari 

hamil sampai melahirkan, saya yang 

berjuang untuk menyembunyikan 

identitasnya, bahkan keluarga saya 

turut merawatnya, hingga bayinya saya 

rawat selama sembilan bulan. 

 

 

 

 

 

 

Wah ya kasian ya 

Bu?  

Iya. Kasian sekali.   

Ibu itu berarti sudah 

menangani rumah 

ini berapa tahun? 

Ya itu, sudah dua tahun. Saya itu. 

 

  

Lalu ibu yang 

terdahulu pensiun 

kapan? 

Jadi.. emm, ya ini mbak, Tuhan itu 

maha baik sekali. Sebelum saya pegang 

rumah sini, satu tahun sebelumnya ibu 

itu meninggal dunia. Tapi malah baik 

mbak. Wah saya itu jahat sekali ya. 

  

Lho memang kenapa 

Bu? 

Iya, jadi ibu itu ternyata meninggalkan 

banyak sekali hutang. Yang kalo ibu itu 

masih hidup sampai sekarang, utang 

iitu mungkin tidak bisa dibayar. 

Bahkan sampai kapanpun, karena 

sudah berpuluh-puluh juta. Bahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dulu dia juga sering sekali 

menggelapkan uang rumah ini. 

Mangkannya dua tahun terakhir itu 

saya diminta oleh pimpinan untuk 

mengatur, memegang keuangan rumah 

ini. Nah itu.. kemudian muncul banyak 

permasalahan. 
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Pimpinan meminta 

subyek untuk 

mengatur keuangan 

di rumah itu selama 

dua tahun dan 

muncul banyak 

permasalahan. 

Masalah apa Bu? Iya kan mbak. Ibu yang dulu kan 

sangat gampang sekali, sangat loyal 

sekali sama anak-anak yang dianggap 

istimewa itu tadi. 

Nah apa yang terjadi setelah saya yang 

mengambil alih semuanya. Wah.. 

mereka semua marah.. marahnya minta 

ampun. 
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Anak-anak menjadi 

sangat marah saat 

subyek mengambil 

alih semua keuangan 

di rumah itu. 

Kok bisa Bu? Iya, yang dulunya mereka dengan 

mudah mendapatkan uang dari Ibunya, 

sekarang mereka tidak mendapatkan. 

Dan anak-anak yang dulu tersingkir, 

dengan adanya saya menjadi tertolong 

kan mbak. 

  

Trus anak-anak yang 

marah tadi itu 

gimana Bu? 

Marah. Marah bukan main. Bahkan 

saya itu dimaki, diludahi, pernah juga 

uang itu dilemparkan ke saya. 

S2 

 

 

Anak-anak berbuat 

tidak senonoh 

kepada subyek. 



Tapi saya ngga sakit hati, saya ngga 

marah, karena saya sangat memahami 

mereka 

P4 Subyek memahami 

anak asuhnya dan 

tidak mengambil 

tindakan apapun. 

Itu cewek Bu? Iya, cewek. Kalo cowok malah ngga 

begitu mbak. Kalo cewek malah saya 

diludahi. 

  

Trus ibu gimana? Saya santai-santai saja.   

Kasusnya karena apa 

Bu? Karena ngga 

dikasi uang? 

O bukan. Bukan itu..  

Ya coba mbak bayangkan saja. Kalo 

saya diposisi dia juga pasti akan sakit 

hati. Posisinya kan dia sekarang ngga 

pegang uang, yang pegang uang saya. 

Siapa si yang ga sakit? Saya sangat 

memahami itu karena saya bisa 

memahami itu mangkannya saya ngga 

sakit hati. 

 

P1 

 

Subyek memahami 

posisi anak sehingga 

subyek 

memakluminya. 

Emang biasa dalam 

sebulan jatahnya 

berapa si Bu? 

Lima ratus ribu paling engga 

sebulannya. Belum lagi uang macem-

macem lainnya. 

  

Berarti semua rumah 

jatahnya memang 

segitu ya Bu? 

Ya tergantung bagaimana ibu di rumah 

itu mengatur keuangannya. Jadi kalo 

ibu yang gabisa mengatur ya pasti 

nombok. 

Dulu itu waktu jadi tante gaji saya 

hanya seperlimanya gaji ibu. 

Bayangkan saja.. hehe.. tapi ya itu tadi. 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

 

Subyek keberatan 

dengan gaji menjadi 

seorang tante. 



Saya bersyukurnya apa jal mbak.. 

keluarga saya itu kuat. 

E1 Subyek tetap 

bersyukur meskipun 

gajinya sedikit. 

Maksudnya kuat 

Bu? 

Ya keluarga saya kuat. Kuat 

mensupport saya. 

Jadi waktu itu juga pernah mbak. Saya 

kan masuk tahun 2004. Waktu itu 

sedang ada gempa Jogja tahun 2006. 

Nah waktu itu kan mendirikan posko di 

daerah saya. Nah itu kan saya pindah 

ke situ. SOS itu kan.. 

Saya disana dua sampai tiga bulanan 

apa ya.. Kan SOS kan bikin trauma 

healing. Nah saya ada disitu. Dan 

sampai disini betapa bapak mengertiiii 

saya. Keluarga saya itu tau saya orang 

pekerja keras. Jadi kalo melakukan 

apapun yang baik-baik itu dan 

kemudian melihat sendiri, kok anakku 

diperlakukan begitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksudnya gimana 

Bu? 

Ya di SOS kok ya diperlakukan begini. 

Masih aja disalahkan.  

 

Dan saya bersyukurnya saya punya 

jejaring. Ya teman-teman gereja, 

meskipun pada akhirnya mengatas 

namakan SOS. Tapi SOS bagaimana 

S4 

 

 

E1 

Subyek merasa 

disalahka oleh pihak 

SOS Desa Taruna. 

Subyek bersyukur 

karena masih ada 

pihak lain yang 

peduli. 



memandang sayaa.. kan yang dipercaya 

disana kan saya.. 

Gimana Bu? Ya gimana ya.. duh saya kok jadi 

cerita-cerita ya, hehe..  

Intinya saya mendapatkan sisi baik dari 

apa yang saya dapatkan. 

Saya melakukan ini dengan tulus. 

Senang kalo ketemu banyak orang, 

berteman dengan ini, dengan ini.. ini... 

ini.. Meskipun disini saya itu, sakiiiiit.. 

 

 

Orang dipercayakan di Jogja tapi kok 

seperti anjing kudisen. (mata berair, 

menunjuk ke diri sendiri), aku ki 

ngibarke bendera SOS ki lho, kadang-

kadang kalo aku minta yang disini ada, 

dan itu memang ada, kenapa harus 

dipersulit gitu lho. 

 

 

E1 

 

 

 

 

E5 

 

 

S4, G2 

 

 

 

 

 

Subyek mengambil 

sisi positif dari 

kejadian yang 

dialami. 

 

Subyek mengatakan 

tulus padahal sakit 

hati. 

Subyek sebagai 

orang yang diberi 

kepercayaan, tapi 

dalam perjalanannya 

disulitkan oleh SOS 

Desa Taruna sendiri. 

Dipersulitnya 

kenapa Bu? 

mmm.. yah.. ngga bisa dimengertilah.. 

kan kalo butuh sesuatu datang ke posko 

induk kan. Itu juga SOS. Saya itu 

bagaikan anjing kudisen, jadi mereka 

kalo lihat saya itu kayak jijik gitu lho. 

Dan itu kan sebenarnya membuat saya 

sakit kan disini (sambil menunjuk 

dada).  

G3 

 

 

 

 

S4 

 

 

Subyek mengalami 

kebingungan atas 

apa yang terjadi. 

 

 

Subyek merasa tidak 

dianggap oleh SOS 

Desa Taruna. 



Tapi itu justru membuat saya baik.   

Bagusnya emang 

kenapa Bu? 

Ya itu kan membuat aku menjadi, trus 

berfikir, kenapa si aku mesti punya 

jejaring. Kalo aku minta.. minta.. 

minta.. minta terus.. kapan aku punya 

jejaring. Nek aku mensyukuri ini. Aku 

ya.. oo.. nggapapa.. 

Saya itu kan membuat acara hari anak 

nasional di Prambanan mbak paska 

gempa Jogja.. 

SOS itu kan gede mbak, tapi 

pimpinannya SOS itu selalu 

mengatakan kalo cari dana ya mandiri. 

Padahal ya mbak SOS itu kan dananya 

cukup besar sampai lima puluh juta, 

tapi tetep disuru nyari sendiri. Bahkan 

pemkot aja malah utang sama SOS. Itu 

alibinya mbak, setelah dipinjam oleh 

pemkot, trus ngga balik sampai 

sekarang ini. 

Akhirnya untuk mengadakan acara hari 

anak nasional itu saya membuat acara 

malam seribu lilin, disana juga saya 

mengadakan doa lintas agama mbak. 

Saya dengan temen-temen saya disana 

berjuang mati-matian, mulai dari cari 

sponsor sendiri, tapi saya hanya 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

Subyek bersyukur 

atas apa yang terjadi. 

 

 

 

 

Subyek tidak 

mendapatkan dana, 

padahal untuk 

mengadakan acara 

SOS Desa Taruna 

sendiri dan harus 

mencari sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Subyek mencari 

semua sponsornya 

dengan teman-teman 



mencari sponsor untuk konsumsi anak-

anak, karena kan untuk tempat, Puji 

Tuhan ya mbak, beruntung sekali orang 

yang mengelola Prambanan itu teman 

saya sendiri, sehingga dari biaya sewa 

tempat lima puluh juta, bisa tembus 

tiga juta. Nah yang saya masih bingung 

kan konsumsi untuk seribu anak ini 

mbak.  

 

Kok ya bener-bener yang namanya 

mukjizat itu ada ya mbak. Ternyata ada 

es krim, ada KFC yang mau nyumbang 

walaupun itu akhirnya mengalami 

hambatan dan batal. Batalnya juga di 

hari H nya mbak, bagaimana saya itu.. 

betapa bingungnya saya, akhirnya saya 

menghubungi teman-teman greja saya, 

dan ada saja sumbangan snack-snack 

dari LSM, PKS, ratu Hemas dan greja, 

dari sedikit-sedikit dan akhirnya malah 

berlimpah.  

Nah kamu tau mbak, waktu SOS tau 

saya bikin acara di Prambanan dan 

diliput oleh banyak stasiun televisi, 

SOS seakan-akan melupakan acara 

HAN yang diadakan di Jogja yang 

 

E1 

 

 

 

 

G3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teamnya. 

Subyek bersyukur 

karena masih ada 

pihak lain yang 

membantu. 

 

Subyek kebingungan 

saat sponsor 

konsumsi 

dibatalkan. 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

sangat kebingungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berlangsung tidak sesuai harapan. SOS 

langsung mencari saya untuk 

menanyakan apa saja kebutuhan yang 

dibutuhkan untuk acara saya di 

Prambanan. Bagaimana coba mbak.. 

setelah saya montang-manting 

sendirian, kok tiba-tiba mereka datang 

dengan seperti itu.  

Disisi lain saya masih menghormati 

SOS mbak, tau ngga mbak, itu di 

backdrop acara saya, saya sempat 

menjahit logo SOS walaupun tidak 

memberikan sumbangsih apapun. 

Memalukan SOS! (penuh tekanan) 

Setelah itu, saya pernah diminta untuk 

membuat taman pintar, dalam 

perjalanannya berhenti, karena orang-

orang didalamnya yang sudah gabisa 

diajak bekerja sama. Jadi yaa.. malas 

saya.. padahal itu sudah ditahapan 

sudah menemui petinggi-petingginya. 

Betapa memalukan. Saya itu sering 

dibuat malu oleh SOS. Ya malu.. tapi 

ya saya ndak masalah, yang penting 

saya bagus kok, saya baik kok dimata 

orang-orang yang pernah bekerja 

dengan saya. Sampai Pak Anto itu yang 

 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

 

 

G4 

 

 

 

 

G4 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

dikecewakan karena 

sebelum ini subyek 

tidak mendapatkan 

bantuan dari SOS 

Desa Taruna. 

 

 

Subyek kecewa atas 

respon yang 

diberikan oleh SOS 

Desa Taruna pada 

dirinya. 

Subyek sudah malas 

untuk melanjutkan 

acara yang dibuat 

oleh SOS Desa 

Taruna. 

Subyek merasa 

sering dibuat malu 

oleh SOS. 

 



selalu mensupport saya ketika sudah 

terjadi seperti ini. 

Berarti Ibu kalo ada 

apa-apa ceritanya 

sama Pak Anto itu 

ya? 

Iya. Saya itu yang menguatkan ya Pak 

Anto itu.  

Anto itu yang dekat dengan saya dari 

dulu. Dulu kalo ada masalah apa-apa 

pasti ceritanya ke dia. Dia itu orang 

pekerja keras, tapi semenjak dia sakit 

hati karena acara hari anak ditolak, dia 

keluar dari SOS.  

Saya itu yang menguatkan justru Pak 

Anto itu. 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

Subyek selalu 

bercerita ke Anto 

ketika memiliki 

masalah. 

Wah sudah banyak 

sekali ya Bu 

pengalamannya 

disini 

Iya.. orang dari awal saya masuk ke 

SOS ini lho mbak, saya itu seperti 

orang gila gatau apa-apa. Saya masuk 

tinggal masuk, ga ada kejelasan, ga ada 

omongan apa-apa. Mbok ya dijelaskan 

dari pertama kali masuk. 

Saya merasa tidak mendapatkan 

perlakuan yang sama. 

S4 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa tidak 

mendapatkan 

kejelasan apapun 

dari pihak SOS Desa 

Taruna. 

Kok bisa Bu? Nah itu delapan tahun saya menjadi 

tante, itu.. itu.. setelah itu saya baru 

diangkat jadi Ibu. 

Jadi barengan saya masuk ke sini tu ada 

tiga ibu asuh lainnya. Saat tiga ibu asuh 

itu sudah menjadi ibu asuh, saya.. 

(menunjuk dirinya sendiri), saya masih 

 

 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

diperlakukan tidak 



jadi tante. Itu setengah taun mereka jadi 

tante langsung jadi ibu asuh.  

Secara material saya dirugikan mbak, 

secara instink saya ingin menjadi Ibu 

bukan menjadi tante. 

 

 

 

adil. 

 

 

 

Kenapa gitu Bu? Saya.. saya tidak tau kenapa begitu. 

Sampai sekarang pun saya ngga tau 

kenapa bisa begitu. Ya.. emm.. mm..  

 

 

mungkin ada beberapa orang yang 

berusaha menjatuhkan saya. 

G3 

 

 

 

 

G4 

Subyek merasa 

kebingungan kenapa 

dirinya belum 

diangkat menjadi ibu 

asuh. 

Subyek merasa ada 

yang berusaha 

menjatuhkan 

subyek. 

Itu orang dari dalam 

SOS atau orang luar 

Bu? 

Ya ada orang dari dalam SOS, ya ada 

orang di luar SOS. Mm.. mm, tapi saya 

tidak mau.. mm.. pokoknya saya nrima 

si mbak. Pada akhirnya kan orang yang 

menjatuhkan tadi akan menerima 

balasannya. 

Setiap ada masalah, saya itu selalu 

menyimpan disini mbak (sambil 

menepuk-nepuk dadanya). 

Tapi beruntungnya saya enjoy saja 

dengan apapun. 

Tapi itu sii.. aku mensyukuri apapun 

yang terjadi.  

 

 

P4 

 

 

 

E4 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

Subyek menerima 

apapun yang terjadi. 

 

 

Subyek menyimpan 

sendiri semua 

masalahnya. 

 

 

Subyek mensyukuri 

apapun yang terjadi. 



Bukan saya mau mendeskripsikan 

orang, tapi ini ya .. mm,, apa ya 

namanya.. 

Ternyata Tuhan itu sangat adil. Kalo 

aku melihatnya disisi itu mbak. Saya 

berfikirnya seperti ini, yang saya tidak 

bisa, satu per satu akan diambil. Seperti 

anak yang tidak bisa saya pegang, 

akhirnya Tuhan ambil dengan caranya 

yang elegan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalo tentang 

kepemimpinan Bu, 

dulu sama sekarang 

gimana? 

Dulu itu saya sama Pak Wijoyo 

musuhan. Musuhan dalam segala hal, 

dari berbeda pendapat, ya gitu itu.. 

S3 Subyek sering 

mengalami 

perbedaan pendapat 

dengan pimpinan 

terdahulu. 

Itu guyon atau apa 

serius Bu? 

Ya.. guyon mbak, hehe. Tapi 

ekspresinya ya seperti benci sama saya, 

asem yaa. Tapi saya tidak benci. Pak 

Wijoyo saya anggap sudah seperti 

Ayah saya sendiri. Intinya kalo sama 

orangtua itu harus hormat. 

Saya itu tipe orang yang mengalir 

mbak. Saya tidak pernah terpengaruh 

siapa pimpinan saya. Mau siapapun 

pemimpinnya, ya saya podo wae. 

Mungkin karena saya orang yang tidak 

bergantung pada siapapun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tapi semenjak ganti 

Pak Lukas, ibu 

sering curhat ke Pak 

Lukas? 

Curhat ke Pak Lukas.. engga sih. Saya 

lebih ke penghargaan si sama Pak 

Lukas, jadi jerih payah itu ada.. 

maksudnya selama ini, anaknya mau 

kayak apa, kayak Pak Wijoyo itu kan 

gatau, anaknya siapa aja, umurnya 

berapa nggatau. Anakku siapa aja kan 

ga ngerti.. tapi kalo Pak Lukas itu satu 

per satu tau. 

  

Lebih enak mana 

Bu? 

Kalo organisasi, kalo organisasi Pak 

Lukas kan tertib, tapi kalo secara 

personal ya.. tapi kalo saya si Pak 

Lukas oke, Pak Wijoyo juga oke. 

Saya itu kalo ada apa-apa, saya share 

kan ke adik saya, ke siapapun yang 

saya bisa hubungi.  

Saya itu orang yang ga bisa 

menyimpan sendiri ya.. apapun.. 

apapun.. saya share kan, jadi kadang ga 

ada yang rahasia saya dengan keluarga 

saya itu. Kami terbiasa untuk 

membicarakan semua, jadi kalo doa tu 

jelas kata ibu saya. Karena kita kan 

selalu berdoa untuk apapun. Kaya c dan 

t berulah, saya sharenya sama ibu, 

karena lebih bisa menentramkan, 

menetralkan, beda kalo saya share kan 
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S3 

 

 

 

Subyek 

menceritakan 

masalahnya ke adik 

subyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek beranggapan 

jika cerita masalah 



disini. Beda. Karena semua belum tentu 

punya persepsi yang sama, cara 

pandang yang sama, itu lho. Kadang 

pola pikir antara Pembina, ibu, belum.. 

belum ini.. Aneh ya saya itu ya mbak. 

Tapi kalo saya cerita masalah c dan t 

pasti ke keluarga, kalo ke pimpinan itu 

paling lebih ke prosedural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di SOS Desa Taruna 

belum tentu 

mempunya 

kesamaan persepsi. 

T hanya akan 

bercerita ke SOS 

Desa Taruna lebih 

ke arah prosedural. 

Ibu pernah ngga 

punya masalah 

dengan ibu asuh 

lain? 

Ya itu paling mereka itu iri. Kan saya 

sering pergi-pergi. Kan saya kan.. mm, 

saya pasti bilang ke Pak Lukas, kenapa 

saya Pak, kan saya ambil jatah libur 

saya, saya kan punya keluarga banyak. 

Keluarga itu yang mensupport saya kok 

disini. Dan sebelum saya masuk disini, 

saya punya komunitas. Saya punya anu, 

ini.. apa harus saya tinggalkan, hehe. 

Kebanyakan ibu-ibu disini kan tidak 

punya aktifitas lain kecuali di SOS ini.  

Saya bilang ke Pak Lukas, apa sih yang 

dibutuhkan SOS, saya lakukan dengan 

baik, serepot apapun, saya akan 

lakukan, sampai saya mengatakan 

begitu, perlu mengatakan itu sih 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu asuh yang lain 

terkadang iri dengan 

subyek karena sering 

pergi-pergi. 

Sedangkan menurut 

subyek, ibu-ibu 

lainnya tidak 

memiliki aktifitas 

lain. 

 

 

 

Ibu kalo sama ibu 

asuh disini paling 

Mungkin ya.. mungkin kalo deket itu, 

mungkin ya.. bu ratna itu, mungkin 

  



deket sama siapa? lhoya karena punya pola pikir yang 

sama. Tapi saya juga ngga close juga. 

Ibu punya harapan 

apa sama SOS ke 

depan? 

Apa ya.. mungkin mempunyai satu 

kesamaan visi. Maksudnya punya satu 

sudut pandang. Okelah kalo ada yang 

beda, tapi saya inginnya memandang 

semua anak itu sama.  Semuanya 

sama..  saya juga hafal semua pola 

rumah, anak, model pengasuhan.  

Kalo sama lembaganya sendiri saya 

berharap supaya tidak ada 

penggerogotan kasih, haha. Itu bahasa 

saya, semacam kalo ada satu kasus lalu 

ditangani oleh si A, ya sudah A saja 

yang menangani, yang lain tidak usah 

turut campur, karena ini akan 

menimbulkan perbedaan-perbedaan 

yang nantinya juga menimbulkan 

gosip. 

Anak-anak di SOS itu sebenernya ngga 

punya masalah mbak, engga.. mereka 

ngga punya masalah, seperti c dan t, 

sebenernya mereka ga punya masalah, 

yang punya masalah itu saya, karena 

saya menginginkan lebih. Itu lho mbak. 

Tapi ya bagaimana saya mengelola ini. 
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Subyek merasa 

dirinya 

menginginkan anak-

anak lebih. 



Kalo harapan ke 

anak-anak gimana 

Bu? 

Saya inginnya anak-anak taft, tahan 

banting. Saya model orang yang.. nha 

itu tadi, saya punya standart yang 

tinggi.  

Jadi banyak sekali anak-anak SOS yang 

lembek, harusnya kan mereka itu ngga 

lembek, bahkan bisa lebih dari anak-

anak di luar, tapi kenapa, nah ini lho 

mbak yang dari pertama kali saya 

masuk di SOS sampai sekarang 

menjadi pemikiran saya. 
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Subyek memiliki 

beban pikiran terkait 

anak-anak SOS Desa 

Taruna. 

Ibu ada keinginan 

untuk mewujudkan 

itu? 

Oo, sangat ingin.. sangat ingin sekali.. 

mangkannya saya memulai dari rumah 

ini. Kemudian ya.. saya tidak berani 

mengharapkan lebih. 

Hanya pendidikan, disiplin di rumah 

yang saya.. seperti kepekaan, yang 

seperti itu. 

  

Ibu kemarin 

jempolnya sempat 

kaku itu gimana Bu? 

Iya ternyata itu kolestrol mbak. Saya 

cek lab, dan kolestrol. Ternyata itu 

bahaya mbak, bisa stroke itu.  

  

Dari kapan itu Bu? Dari November tahun lalu. Saya juga 

gatau itu gara-gara apa. Apa kesleo ya.. 

apa ya.. kok dua-duanya ga bisa 

digerakkan. Teryata kolestrol. 

Sekarang saya tau, oo.. sekarang harus 

memperhatikan makanan saya. Yang 

 

 

 

 

 

 

 

 



biasanya semua saya makan, jadi harus 

diperhatikan lagi. 

Tapi selama disini, 

Ibu sehat-sehat ya 

Bu ya? 

Sehat si.. sehat.. mmm,, gimana ya.. 

mm.. kalo sehat itu nuruti ya.. mm, 

kalo saya tu orangnya drop-dropan, 

mudah nge drop mbak. Tekanan darah 

saya rendah, pusing. Tapi karena saya 

punya anak kan ga mungkin kan.. saya 

dulu sampe merangkak. Ga mungkin, 

anak saya masih kecil-kecil. Saya 

merangkak sampe ke dapur. 

Dulunya kan saya gatau mbak kalo 

tekanan darah rendah, dan dari dulu 

saya itu ngga pernah sakit. Tapi di SOS 

satu tahun, saya opname, haha.. 

 

 

 

G1, P1 

 

 

 

T mengalami pusing 

karena tekanan 

darah rendah yang 

dialaminya setelah 

bekerja selama satu 

tahun di SOS Desa 

Taruna. Subyek 

tetap mengerjakan 

pekerjaannya. 

Kenapa Bu? Tipes. Saya tipes, gatau kenapa 

mungkin kecapekan. Saya itu kan dulu 

lupa makan, tiap hari rolling dari rumah 

ke rumah. Jaman dulu itu saya orang 

energik. Tapi begitu masuk SOS 

apalagi yang saya lakukan kecuali 

bantu dari rumah ke rumah. Jadi kalo 

ada apa-apa saya yang bantu. Temen-

temen yang lain ga ada yang mau. 

Itu opname di rumah sakit, saya malah 

disuru pulang ke rumah. 

Saya itu ngga pernah sakit pilek mbak 

G1 

 

 

 

 

 

 

T mengalami tipes 

karena kelelahan 

yang berlebih. 



dari kecil. Pilek itu ngga pernah. 

Hah, kok bisa Bu? 

Kalo batuk juga 

ngga? 

Iya ngga pernah sakit pilek mbak 

sampai sekarang. Batuk.. batuk itu.. 

mm, saya pernah.. pernah mbak.. saya 

itu sakit batuk.. batuuuk.. batuuuuk, 

mungkin stress. Saya bilang stress ya 

mbak mungkin karena beda pola kerja. 

Sebenernya saya kan ngga pernah 

mengerjakan pekerjaan rumah mbak 

sebelumnya. Di SOS ini saya mulai. 
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Subyek stress karena 

harus menghadapi 

pola kerja yang 

berbeda di SOS 

Desa Taruna. 

Batuknya sampai 

parah Bu? 

Wuuh, parah mbak.. saya disuru cek 

lab, disuru pulang oleh keluarga. 

Sampai lama. Saya itu kan tidur di 

bawah mbak saat jadi tante, sampai 

sakit semua punggung saya ini. Jadi 

tujuh tahun saya tidur di bawah. 

Setahun terakhir ada ibu asuh yang 

melihat saya, lalu saya dikasi kasur. 

Batuk parah itu di bulan kedua ketiga 

saya di rumah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trus pernah sakit 

apalagi Bu? 

O saya pernah sakit herpes. Ini masih 

ada bekasnya. Itu lho mbak yang 

ngletek’i. mbuh dimana itu bekasnya.  

G1 T mengalami 

gangguan kulit 

Itu kenapa Bu? Ya itu, saya pikir stress ya mbak. Ya 

itu, saya kalo bilang stress. Itu kan 

terjadi di awal-awal saya punya bayi b 

mbak, haha. 

S2, G2 Subyek stress ketika 

harus menangani 

seorang bayi. 



 


	dapus
	pedoman koding
	verbatim subyek R1
	verbatim subyek Ri1
	verbatim subyek T1

