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IDENTITAS   

NAMA   :  

USIA    :  

Tempat Tanggal Lahir :  

Asal atau tempat tinggal :  

Lama tinggal dipanti :  

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

Masa dewasa dan tua 

HUBUNGAN DENGAN SUAMI 

1. Bagaimana awal cerita anda mengenal suami?  

2. Bagaimana sikap dan sifat suami setelah menikah?  

3. Kegiatan apa yang sering anda lakukan ketika bersama suami?  

4. Apa pekerjaan suami?  

5. Apakah anda bekerja? 

6. Apakah anda puas bisa mandiri setelah menikah?  

7. Seberepa sering anda bertengkar dengan suami seputar urusan anak 

dan masalah lainnya? 

8. Bagaimana hubungan anda dan suami setelah anak menikah? 

9. Kegiatan sosial apa yang sering anda lakukan bersama suami 

(sebelum mempunyai anak, setelah mempunyai anak, dan 

mempunyai cucu? 

10. Bagaimana pendapat anda mengenai kualitas pernikahan anda dan 

suami? 
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HUBUNGAN DENGAN SAHABAT 

1. Berapa sahabat anda semasa muda?  

2. Siapa saja sahabat anda? 

3. Bagaimana anda bisa bersahabat dengan mereka?  

4. Bagaimana kontak dengan sahabat pada saat ini?  

5. Bagaimana menurut anda kulitas hubungan anda dengan sahabat?  

 

HUBUNGAN DENGAN ANAK (BAYI-SD-SMP) 

1. Berapa jumlah anak? 

2. Kenakalan anak yang tak terlupakan? 

3. Bagaimana kedekatan anda dengan anak? 

HUBUNGAN DENGAN CUCU 

1. Berapa cucu anda? 

2. Seberapa sering anda bermain bersama cucu anda? 

3. Apakah anda tinggal bersama anak dan cucu anda? 

4. Jika tidak seberapa sering anda mengunjungi atau bertemu dengan 

cucu anda? 

5. Bagaimana kedekatan anda dan intensitas pertemuan anda dengan 

cucu, setelah cucu anda bersekolah? 

6. Bagaimana menurut anda kualitas hubungan anda dengan cucu? 

PERUBAHAN PERAN 

1. kapan berhenti bekerja? 

2. kenapa berhenti bekerja? 

3. kapan berhenti bekerja? 

4. kenapa berhenti bekerja? 

5. apakah anda sangat menyukai dan menikmati pekerjaan itu? 
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6. apakah anda merasa puas dan bangga terhadap pekerjaan anda? 

 

PENYESUAIAN TERHADAP PENSIUN 

1. Setelah berhenti bekerja, apa kegiatan anda?  

2. Apakah anda sering melakukan hobi untuk mengisi waktu luang 

setelah pensiun?  

3. Apakah anda sering menghabiskan waktu luang untuk istirahat, 

berkumpul dengan keluarga atau tetangga dan teman? 

4. Apakah ketika anda bekerja, anda mempunyai tabungan? 

5. Untuk apa uang tabungan anda? 

6. Apakah anda mempunyai usaha sendiri yang anda tekuni untuk 

mengisi waktu luang setelah pensiun? 

7. Bagaimana sikap dan dukungan keluarga terhadap kegiatan baru 

anda setelah pensiun? 

8. Bagaimana sikap  dan pendapat anda tentang pensiun? 

9. Apa saja persiapan anda dalam menghadari hari tua? 

MINAT SOSIAL 

1. Dulu anda mempunyai kegiatan social apa saja? (pengajian 

dikampung, arisan tidak ikut karena pasti keluar uang sementara 

uang terbatas 

2. Mengapa mengikuti kegiatan itu? 

3. Bagaimana dukungan keluarga? 

4. Kapan anda berhenti mengikuti kegiatan itu? 

5. Kenapa anda berhenti mengikuti kegiatan itu? 

6. Bagaimana kualitas partisipasi dan hubungan anda dengan teman 

oraganisasi? 

7.  
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STATUS DAN PENERIMAAN STATUS 

1. Kapan suami meninggal?  

2. Kenapa meninggal?  

3. Bagaimana perasaan anda ketika ditinggalkan? 

4. Setelah meninggalnya suami hal apa yang berubah? 

5. Apakah setelah meninggalnya suami, anda mengalami kesulitan 

dalam hal ekonomi? 

6. Semenjak suami meninggal, apakah anda sering menghentikan 

kegiatan diluar rumah yang sebelumnya sering anda lakukan 

bersama suami. Jika iya kegiatan apa saja yang behenti? 

7. Apakah anda merasa sangat kesepian setelah meninggalnya 

suami? 

8. Bagaimana kualitas hidup anda setelah meninggalnya suami? 

 

TINGGAL DIPANTI 

1. Sejak kapan anda tinggal disini?  

2. Kenapa anda tinggal disini?  

3. Bagaimana perasaan anda pertama kali saata akan tinggal disini? 

4. Apakah anda senang tinggal disini?  

5. Apa yang membuat anda senang tinggal disini?  

6. Apakah anda dengan sukarela atau terpaksa untuk tinggal disini?  

7. Jika terpaksa apa yang memaksa anda tinggal disini? 

8. Apakah ketika pertama kali disini anda mengalami kesulitan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkunga, teman dan petugas?  

9. Apa yang membuat anda sulit meyesuaikan diri?  

10. Setelah sekian lama apakah ansa merasa anda telah dapat 

menyesuaikan diri dan bersosialiasi dan komunikasi dengan baik? 

11. Apakah kegiatan sehari-hari dan wajib yang ada dipanti?  
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12. Apakah anda menyukai kegiatan tersebut? Atau mana yang paling 

anda sukai, dan apa alasannya? 

13. Apakah panti ini jaraknya cukup dekat dengan rumah kerabat atau 

anak dan cucu anda? 

14. Seberapa sering anda mendapat kunjungan dari keluarga? 

15. Apakah anda senang dan puas tinggal dan dirawat disini? 

 

KEADAAN FISIK PANTI 

1. Apakah suhu dipanti sesuai dengan kebutuhan anda?  

2. Sirkulasi udara dipanti apakah sesuai dengan kebutuhan anda?  

3. Bagaimana pencahayaan matahari atau penerangan yang ada dipanti?  

4. Apakah halaman, ruang kamar, ruang makan, kamar mandi, 

halaman, ruang tv dan ruang kegiatan lainnya dirasa cukup luas untuk 

anda gunakan? 

5. Bagaimana kebersihan yang ada dipanti?  

6. Bagaimana keheningan atau kegaduhan yang anda rasakan?  

7. Apakah anda puas dengan kondisi bangunan dan fasilitas yang 

disediakan panti?  

PERTANYAAN UNTUK PETUGAS 

1. Apa saja kegiatan dipanti selama satu minggu? 

2. Apa saja kegiatan wajib dipanti selama sehari (pagi-malam) 

3. Kegiatan dalam bentuk rekreasi apa saja yang disediakan panti untuk 

mengisi waktu luang lansia? 

4. Kegiatan keagamaan apa saja saja yang disediakan panti untuk 

mengisi waktu luang lansia? 

5. Seberapa sering pasien mengeluh mengenai keadaan fisik? 

6. Apa saja yang dikeluhkan? 

7. Apa penanganan yang diberiakan? 
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Lampiran 1.1 Verbatim Subjek 1 

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA SUBJEK 1 : 12 Desember 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensita

s 

1. Selamat pagi eyang, 

mau minta waktunya 

eyang buat ngobrol-

ngobrol, saya Hana dari 

fakultas psikologi 

unika, saya mau 

ngobrol-ngobrol sama 

eyang untuk tugas akhir 

saya tentang lansia 

yang tinggal di Panti 

Werdha ini eyang. 

Pagi… Iya tidak apa-apa mbak..     

2. Makasih eyang… Umur 

eyang berapa ya yang ? 

Umur saya ya 62 tahun mbak.     
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3. Eyang itu asli 

semarang? 

Asli semarang mbak tapi saya pindah 

Jogja terus balik Semarang lagi. 

    

4. Eyang sudah berapa 

lama tinggal di Panti 

ini?  

Hampir Sembilan bulan mbak.     

5- Eyang suka berada 

diusia sekarang enggak 

yang? atau dulu eyang 

takut karena kan ada 

perubahan-perubahan 

kayak fisiknya gitu 

yang? 

Ya pernah berfikir kayak gitu. PTR Subjek 

mengamati 

perubahan yang 

dialami lansia lain 

dan merasa 

khawatir akan 

perubahan pada 

dirinya dan 

merasa tidak puas 

akan penampilan 

fisiknya sekarang. 

Persepsi 

tidak 

sesuai 

realita 

terhadap 

perubahan 

pribadi 

secara 

fisik, 

++ 

6. Pernah berfikir kayak 

gitu? yang eyang rasain 

tu takut, khawatir apa 

gimana? 

Ya kayak aku lihat-lihat oh kalau udah 

tua gitu ya…nggak bisa jalan sakit-

sakitan. sekarang aku jelek padahal dulu 

enggak gini aku.. gara-gara kecelakaan 

terus ini kaki ku gini jelek ya…hehehe 

PTR Subjek 

mengamati 

perubahan yang 

dialami lansia lain 

dan merasa 

Persepsi 

tidak 

sesuai 

realita 

terhadap 

++ 
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(Subjek menunjukan kakinya) jelek gini 

ada yang nyenengin…hehehe 

khawatir akan 

perubahan pada 

dirinya dan 

merasa tidak puas 

akan penampilan 

fisiknya sekarang.  

perubahan 

pribadi 

secara 

fisik, 

7. Hehehe… enggak yang, 

wajar aja yang kan 

faktor usia nanti aku 

juga bakal gitu yang. 

Siapa yang nyenengi 

eyang?  

Lha dulu aku enggak gini og…sekarang 

jelek to…hehehehe…itu petugasnya 

panti pak … 

PTR Subjek merasa 

tidak percaya diri 

akan fisiknya 

yang sekarang 

berubah menjadi 

tidak menarik 

seperti dulu.  

Persepsi 

tidak 

sesuai 

realita 

terhadap 

perubahan 

pribadi 

secara 

fisik,. 

++ 

8 Eyang kalau sekarang 

seringnya punya 

keluhan apa? sering 

lapor petugas enggak 

yang kalau sakit? 

Paling kalau pas pusing aku minta obat..      
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9. (Berdasarkan 

observasi) eyang diusia 

sekarang masih 

memperhatikan 

penampilannya? 

iya mbak seneng dandan…lha nanti 

kalau ada tamu… makannya saya di kasi 

tempat didepan padahal dulu saya 

dibelakang sana tidurnya…jadi harus 

rapi to ya…hehehe 

GP Subjek 

mempunyai 

gambaran diri 

yang positif akan 

penampilannya.  

Gambaran 

diri Positif 

+ 

10. Waktu masih muda 

hobi nya eyang apa?  

Nyanyi, sepatu roda, renang, badminton.     

11. Kalau pas udah kerja 

hobinya eyang berubah 

enggak?  

Badminton, nyanyi masih, renang juga 

tapi tak ati-ati. aku dulu sok ngelatih 

senam ibu-ibu PMI kalau sore pulang 

kerja. 

GP Subjek sewaktu 

muda mempunyai 

banyak aktifitas 

dan subjek 

merasa puas akan 

semua prestasinya 

dalam pekerjaan 

dan sosialnya 

dulu segala 

aktifitasnya. 

Gambaran 

diri positif 

akan 

pencapaian 

masa 

lalunya.  

++ 

12. Kalau hobi yang 

sekarang apa yang?  

Senam, olahraga tapi dulu aku dilarang-

larang anak ku buat olahraga..disuruh 

dirumah aja udah tua…diati-ati mah...ya 

PTR Subjek masih 

memiliki minat 

yang sama ketika 

masih muda 

Persepsi 

tidak 

sesuai 

realita 

++ 
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aku senam bolehnya.  terhadap kegiatan 

olahraga tetapi 

dibatasi anaknya 

karena faktor 

usia.  

terhadap 

perubahan 

minat 

pribadi. 

13. Eyang alasannya apa 

tinggal di Panti sini? 

Aku di rekomendasikan sama temen 

suami ku buat menyembuhkan trauma 

ku. 

TR Subjek secara 

tidak sengaja 

tinggal di Panti 

untuk 

menyembuhkan 

traumanya. dan 

subjek mengalami 

gangguan 

penyesuain diri 

yang patologis.  

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis.   

+++ 

14.

.. 

Eyang trauma karena 

apa ya yang? 

Kecelakaan sama suami.. takut naik 

mobil…suami ku meninggal mbak saya 

trauma.  

TR Subjek 

mengalami 

trauma karena 

peristiwa 

kecelakaan 

bersama suami 

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

+++ 
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dan kehilangan 

suaminya.  

terhadap 

perubahan 

psikologis.  

15. Oh iya eyang kan di 

rekomendasikannya 

disini? berarti dari 

Jogja langsung ke sini 

yang? 

Iya…Saya kan baru, dari Jogja ke 

Jakarta terus ke sini terus saya… hehehe 

iya soale saya jerit-jerit stress, terus 

saya jalan-jalan sampai ke pahlawan 

terus ada pos ketemu temen suami saya 

terus dibawa Polisi ke pedurungan terus 

saya dibawa sini sama temennya suami 

ku 

TR Subjek 

mengalami 

trauma karena 

peristiwa 

kecelakaan 

bersama suami 

dan kehilangan 

suaminya 

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

16. Eyang seneng apa 

enggak tinggal disini? 

Ya seneng mbak karena banyak 

temennya.  

    

17. Diusia eyang sekarang 

sering kepikiran apa? 

Iya…mikir cucu mikir anak disini. Marai 

tensi ku tinggi. 

CE Subjek sering 

sedih karena 

kangen anak dan 

cucu. 

Cemas 

terhadap 

orang lain.  

++ 

18. Oh… yang dipikirkan 

apa yang? 

Lha jauh. FE Jarak panti 

dengan rumah 

Faktor 

eksternal. 

++ 
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membuat subjek 

selalu 

memikirkan 

keluarganya.  

19. Oh…kangen terus kok 

enggak pulang Jogja aja 

yang? 

Kangen anak cucu ku, lha aku mau 

pulang tapi dibilang petugas. Ojo 

enggko ning dalan trauma meneh…aku 

takut. 

TR Subjek sering 

sedih karena 

kangen anak dan 

cucu tetapi subjek 

cemas apabila 

traumanya 

kambuh lagi.  

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis. 

+++ 

20. Berarti eyang 

sebenernya pengen 

pulang tapi enggak 

dibolehin pulang? 

Iyaa… kangen anak cucu tapi nanti 

kalau pulang aku takute keinget suami 

lagi. 

MM Subjek sering 

sedih karena 

kangen anak dan 

cucu tapi tidak 

bisa pulang 

karena 

traumanya. 

Selalu 

mengenang 

masa 

lalu.dan 

tidak bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

+++ 
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terhadap 

perubahan 

psikologis. 

21. Terus eyang mau disini 

sampai kapan? 

Besok minggu aku mau pulang tiga hari 

tapi sini lagi, 

    

22. Berarti karena untuk 

ngilangin trauma itu, 

tapi sebenernya udah 

enggak betah disini? 

He’e enggak betah tapi buat ngilangin 

trauma, aku kalau ketemu anak dan cucu 

seneng tapi kalau pulang rumah keinget 

suami ku. 

MM Subjek merasa 

tidak betah di 

Panti tetapi takut 

pulang kerumah 

karena selalu 

ingat suami.  

Selalu 

mengenang 

masa 

lalu.dan 

tidak bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis. 

+++ 

23. Berarti eyang emang 

udah enggak betah 

disini ya? 

Iya aku nggak betah.  MSD Sulit 

menyesuaikan 

diri dilingkungan 

Panti.  

Sedikit 

berminat 

terhadap 

lingkungan

. dan tidak 

+++ 
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bisa 

menyesuai

kan diri 

dengan 

lingkungan 

sosial yang 

baru. 

24.

. 

Eyang disini tu sepi 

enggak yang?  

Kadang-kadang sepi. hehehehe. aku 

tidurnya banyak og. hehehe ya piye ya, 

karena saya trauma itu…biasanya anak 

perawat dateng kesini dari undip dari 

mana. banyak og.  

MSD Subjek merasa 

kesepian di Panti 

dan subjek lebih 

banyak tidurtetapi 

subjek bertahan 

tinggal di Panti 

karena ingin 

menyembuhkan 

traumanya.  

Sedikit 

berminat 

pada 

keadaan 

lingkungan 

atau 

penyesuaia

n diri 

sosial.   

++ 

24.

. 

Eyang disini tu sepi 

enggak yang?  

Kadang-kadang sepi. hehehehe. aku 

tidurnya banyak og. hehehe ya piye ya, 

karena saya trauma itu…biasanya anak 

perawat dateng kesini dari undip dari 

mana. banyak og.  

MSD Subjek merasa 

kesepian di Panti 

dan subjek lebih 

banyak tidurtetapi 

subjek bertahan 

Sedikit 

berminat 

pada 

keadaan 

lingkungan 

++ 
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tinggal di Panti 

karena ingin 

menyembuhkan 

traumanya.  

atau 

penyesuaia

n diri 

sosial.   

25. kegiatannya eyang di 

Panti apa aja yang 

kalau wajib?  

Kalau senin, senam sama pendidikan 

sosial, selasa, senam dan karaoke, rabu, 

senam sama terbangan, kamis, senam 

sama pengajian, jumat, senam sama 

bersih-bersih kebun. 

    

26. Eyang suka sama 

kegiatan di Panti 

nggak? Kalau setelah 

ngelakuin kegiatan 

wajib biasanya kalau 

jam-jam santai eyang 

ngapain aja? 

Suka mbak…Ya… ngobrol-ngobrol 

sama temen, kadang petugas pada main 

sini, aku dipacok-pacoke sama petugas 

disini og… Cuma jauh dari keluarga tu 

lhoo…hehehe 

    

27. eyang kegiatan disini 

kan sedikit, eyang 

bosen enggak? 

Iya enggak tak kabarin… jenuh mbak 

biasa banyak kegiatan disini Cuma tidur-

tiduran tok. biasanya dirumah ngelatih 

senam, kumpul sama temen-temen 

KS Subjek terkadang 

merasa bosan 

karena kegiatan 

panti hanya 

terbatas karena 

Kegiatan 

berkurang. 

++ 
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arisan. subjek sudah 

terbiasa banyak 

beraktifitas. 

28. Bosen jenuh berarti 

yang?  

Iya mbak disini Cuma sedikit,  KS Subjek terkadang 

merasa bosan 

karena kegiatan 

panti hanya 

terbatas karena 

subjek sudah 

terbiasa banyak 

beraktifitas. 

Kurang 

Semangat 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

dengan 

perubahan 

kegiatan 

dan 

lingkungan 

sosialnya.   

++ 

29. Terus gimana yang, 

seneng enggak 

dikunjungi gitu? 

Ya seneng banyak temen, malah banyak 

motoni aku, itu foto-fotonya (subjek 

menunjukan beberapa foto yang ada di 

jendela yang merupakan hasil jepretan 

anak-anak yang berkunjung) itu saya… 

itu saya… ini dari Undip. malah anak-
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anak undip aku besok tak main ke Jogja 

ya terus aku, iya-iya nanti tak kasih 

alamat. 

30. Eyang kalau buat 

ngilangin sepi enggak 

ngobrol-ngobrol sama 

temen-temen disini apa 

gimana? 

Cuma dua kok, (Subjek menunjuk teman 

disamping kanannya dan di depannya) 

ada yang jelek og itu yang keluar tadi 

sok ngambili apa-apa 

RIB Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan teman-

teman di Panti 

sehingga subjek 

sangat membatasi 

interaksinya 

hanya pada teman 

yang berada di 

depan dan 

samping tempat 

tidur subjek 

Relasi 

interperson

al yang 

buruk dan 

kurang 

mampu 

menyesuai

kan diri 

pada 

lingkungan 

sosial.  

++ 

31. Terus eyang enggak 

pernah ngobrol sama 

eyang yang itu berarti? 

Iya ngobrol biasa tapi jarang…itu yang 

tidur dua itu rumahnya terbakar, 

rumahnya bagus dan terbakar, suaminya 

tentara, dulu suami ku RW situ, terus pas 

ketemu, aku kaget lho kok disini jebul 

yang bawa sini orang lain, makannya dia 

RIB Subjek 

membatasi 

interaksinya 

dengan teman-

teman di Panti 

yang dirasa masa 

Relasi 

interperson

al yang 

buruk dan 

kurang 

mampu 

++ 
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sok ngamuk-ngamuk. Suaminya sama 

anaknya enggak sini. 

lalu dan 

perilakunya 

buruk.  

menyesuai

kan diri 

pada 

lingkungan 

sosial. 

32. Udah lama beberti yang 

disini? 

Udah lama, itu yang masuk tu ngambili-

ngambili pakaian, diambili jual diambili 

jual, itu rambutnya gundul udah enggak 

keluar rambutnya pakai jilbab terus 

kayak upin ipin terus enggak punya anak 

og suaminya udah meninggal. 

    

33. Hubungannya eyang 

sama temen-temen atau 

sahabat-sahabat diluar 

Panti gimana yang? 

Sahabat ku banyak…aku sering ke 

Salatiga ketemu sahabat ku. 

    

34. Berarti hubungan eyang 

sama sahabat sangat 

baik ya yang? 

Iya…kayak sodara PA Hubungan subjek 

dengan 

sahabatnya sangat 

baik dan dekat 

sebelum subjek 

mengalami 

Persahabat

an yang 

akrab/ 

++ 
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kecelakaan dan 

trauma.  

35. Waktu eyang 

kecelakaan, banyak 

sahabat yang datang 

yang? 

Do dateng terus nangis-

nangis…huhuhu… ditelpon cucu ku 

dikabari cucu ku. 

    

36. Setelah suami eyang 

meninggal, eyang 

masih suka kumpul 

sama sahabat-

sahabatnya? 

Oh…pas suami ku meninggal…setelah 

suami meninggal, aku enggak pernah 

ikut arisan sama ngajar senam lagi… 

ndak kelingan suami ku lagi…ya aku 

dirumah aja. 

MSD Setelah 

meninggalnya 

suami subjek 

menarik diri dari 

kegiatan 

sosialnya karena 

takut teringat oleh 

suaminya.  

Sedikit 

berminat 

terhadap 

lingkungan

. dan peran 

pribadi. 

++ 

37. Setelah suami 

meninggal berarti 

eyang enggak pernah 

ketemu atau 

komunikasi lagi sama 

temen-temennya? 

Udah enggak pernah lagi…aku takut 

kelingan lagi mbak… 

MSD Setelah 

meninggalnya 

suami subjek 

menarik diri dari 

kegiatan 

sosialnya karena 

takut teringat oleh 

Sedikit 

berminat 

terhadap 

lingkungan

. dan peran 

pribadi dan 

kehilangan 

++ 
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suaminya. teman0-

temannya.  

38. Eyang pendidikan 

terakhirnya apa? 

Aku S-1 mbak.     

39. Eyang puas enggak 

sama pencapaian 

prestasinya? apa pernah 

dapet nilai jelek? 

Untung saya kok enggak pernah dapet 

nilai jelek, saya puas. 

    

40. Eyang dulu kerja apa?    Banyak mbak. Sekretaris di Undip 5 

tahun, di Unilever 4 tahun terus terakhir 

dibagian keungan di kereta api Jogja 3 

tahun.   

GP Subjek 

mempunyai 

gambaran diri 

yang positif 

Subjek 

mempunya

i gambaran 

diri yang 

positif 

+ 

41. Oh berarti ya puas 

banget ya yang, eyang 

dulu kerja, kariernya 

bagus dan suami juga 

punya jabatan yang 

bagus 

Iya… kalau ngasih uang itu yang dibagi 

dua, buat istrinya yang dulu, tapi 

dilarang suami ku, jangan ini buat mami, 

terus aku bilang ibu jangan dicerai kasih 

an sakit, jebul anaknya yang kedua itu 

seneng sama aku. 
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42. Eyang berhenti 

kerjanya karena 

pensiun atau gimana? 

Disuruh keluar sama suami ku soalnya 

suami ku cemburu…bosen aku dirumah 

padahal aku seneng kerja. 

SM Subjek merasa 

bosan karena 

harus berhenti 

bekerja secara 

terpaksa.  

Selalu 

mengeluh 

akan 

perubahan 

keseharian

a setelah 

tidak 

bekerja 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

terhadap 

masa 

pensiun. 

++ 

43. Selama eyang kerja dan 

dengan profit eyang, 

eyang dulu pernah 

punya cita-cita yang 

akhirnya bisa kecapai 

dengan kerja kerasnya 

Udah.. dulu pengen punya rumah sama 

mobil, terus bisa beli rumah, mobil. 

GP Subjek puas akan 

prestasinya dan 

mempunyai 

gambaran diri 

yang positif 

Gambaran 

diri Positif 

+ 
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eyang? 

44. Eyang ada kepengenan 

yang tapi belum 

terkabulkan? 

Pas aku udah enggak kerja, pengennya 

dulu buka usaha tapi engak dibolehin 

suami. Terus pas suami meninggal, 

pengen buka toko tapi enggak boleh 

sama anak.. enggak boleh capek udah tua 

padahal enak kerja kalau dirumah tok 

bosen kebiasa ada kegiatan. 

KR Subjek masih 

ingin bekerja 

dimasa lansianya 

tetapi tidak 

mendapatkan 

dukungan dari 

keluarganya, 

tetapi subjek 

menjadi merasa 

bosan karena 

menganggur.  

Kurang 

bersemang

at di hari 

tua 

dikarenaka

n 

kurangnya 

produktifit

as dan 

tidak bisa 

menyesuai

kan diri 

dengan 

masa 

pensiun 

atau 

pekerjaan.  

+ 

45. Oh… nah dulu 

sebenernya pengen 

buka usaha apa yang? 

Toko sembako.     
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46. Selain itu ada keinginan 

yang belum kecapai 

enggak yang? 

Enggak ada.     

47 Eyang pernah 

menyiapkan bekal 

untuk hari tua enggak? 

misalnya tabungan? 

dulu waktu eyang 

masih kerja 

Ada… buat kalau sakit sakitan tapi disini 

ada dokternya tapi enggak bayar jadi 

uangnya kesimpen, malah nganu waktu 

aku ngeluarin dompet ada petugas... lha 

bu punya Bank, diliati…hehehe 

PTR Subjek 

mempunyai 

perencanaan yang 

tepat dan akurat 

untuk masa 

tuanya. 

Persepsi 

akurat 

sesuai 

realita. 

+ 

48. Eyang sering 

dikunjungi keluarganya 

enggak yang? 

Enggak sering mbak…nanti ndak temen 

sini pada meri…oh kui duwe anak kok 

ning panti…makanya aku suruh ga sini, 

Cuma 2 kali pas pertama tak kabari sama 

terakhir lebaran kemarin. 

    

49. Ya udah eyang 

dimanfaatin buat 

istirahat aja disini, 

Cuma susah ya yang 

biasa banyak kegiatan, 

masih keliatan cantik 

kok yang, upaya masa 

Iyaaa… nggak papa mbak. aku malah 

seneng. hehehe 
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muda berhasil yang, 

heheh…ya udah 

makasih ya yang buat 

waktunya, besok aku 

main sini lagi ngobrol-

ngobrol lagi ya yang. 

pamit ya yang.   

49. Ya udah eyang 

dimanfaatin buat 

istirahat aja disini, 

Cuma susah ya yang 

biasa banyak kegiatan, 

masih keliatan cantik 

kok yang, upaya masa 

muda berhasil yang, 

heheh…ya udah 

makasih ya yang buat 

waktunya, besok aku 

main sini lagi ngobrol-

ngobrol lagi ya yang. 

pamit ya yang.   

Iyaaa… nggak papa mbak. aku malah 

seneng. hehehe 
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Wawancara II : 20 April 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

50. Papa mama-nya 

eyang masih ada 

enggak yang? 

Papa ku meninggal pas aku SMA mbak 

terus Mama ku nikah lagi terus sekarang 

ikut sama suaminya di Amsterdam. 

    

51. Papa-nya eyang 

meninggal karena apa 

yang? terus eyang 

tinggal sama siapa? 

Papa ku ketembak waktu lagi tugas 

mbak… itu ketembak temennya sendiri 

mbak…Aku ikut om mbak. 

TR Subjek 

mengalami 

peristiwa 

traumatis 

kehilangan sosok 

papa dengan 

mendadak karena 

tertembak ketika 

bertugas. 

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

52. Terus waktu Papa-nya 

eyang meninggal 

eyang gimana? ikut 

sama om gimana 

Ya aku itu sempet enggak mau masuk 

sekolah mbak. Aku Cuma diem aja 

nangis mbak… Mama ku nyuruh aku 

sekolah tapi aku enggak mau. Seneng 

mbak om ku baik sayang banget sama 

TR Subjek merasa 

sangat sedih 

terterpukul karena 

kehilangan papa 

dengan mendadak 

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

+++ 
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yang? seneng yang? aku. akibat kecelakaan 

dalam bekerja. 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

53. Lho enggak mau 

sekolah yang? 

Iya mbak terus aku di datengi guru-guru 

biar mau sekolah… ya akhirnya aku mau 

sekolah lagi mbak. 

TR Subjek merasa 

sangat sedih atas 

kematian Papa 

nya dan membuat 

subjek malas 

untuk sekolah 

karena terlarut 

dalam 

kesedihannya.  

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

54. Mama-nya eyang di 

Amsterdam. terus 

kenapa eyang enggak 

ikut mama aja? 

Enggak mau mbak. Aku diajak om biar 

tinggal sama om aja…. dipek anak sama 

om soalnya om enggak punya anak. 

    

55. Berarti eyang enggak 

punya saudara Anak 

tunggal ya yang? 

Punyanya aku adek tiri 2 mbak.  .   
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56. Eyang pernah ketemu 

saudara tirinya 

eyang? 

Enggak pernah ketemu mbak. RIB Subjek 

mempunyai 

saudara tiri akan 

tetapi hubungan 

subjek dengan 

saudara tirinya 

sangat jauh. 

Relasi 

interperson

al yang 

buruk dan 

kurang 

mampu 

menyesuai

kan diri 

pada 

lingkungan 

keluarga. 

++ 

57. Saudara tirinya eyang 

tinggal di Indonesia 

atau di Amsterdam 

juga yang? 

Kabar terakhir katanya sekarang di Jogja 

mbak. Kerja di Jogja. 

    

58.. Eyang kan juga di 

Jogja tapi enggak 

ketemu yang? 

Saudara tiri-nya 

eyang tau enggak 

kalau eyang di Jogja 

Tau mbak tapi emang enggak ketemu. RIB Subjek 

mengetahui 

bahwa saudara 

tirinya tinggal di 

kota yang sama 

dengan subjek, 

Relasi 

interperson

al yang 

buruk dan 

kurang 

mampu 

++ 
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juga? tetapi subjek tidak 

mau menemui 

saudara tirinya.  

menyesuai

kan diri 

pada 

lingkungan 

keluarga. 

59. Eeemmm… gitu ya 

yang berarti emang 

enggak pernah 

ketemu ya yang? 

Iya mbak. RIB Subjek tidak mau 

menemui saudara 

tirinya 

Relasi 

interperson

al yang 

buruk dan 

kurang 

mampu 

menyesuai

kan diri 

pada 

lingkungan 

keluarga. 

++ 

60. Eyang saya mau 

tanya-tanya tentang 

suaminya eyang 

enggak apa-apa ya 

yang? 

Hehehe… iya enggak apa-apa mbak.       
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64. Suaminya eyang kerja 

apa ya yang? 

Dulu kerjanya di Kelurahan Kebonsari, 

nganu itu lho apa…? suart nikah-surat 

nikah itu lho… 

    

65. Terus eyang pisah 

karena apa yang? 

Suami ku meninggal kena jantung 

coroner 

    

66. Ooh iya yang, sama 

suami pertama setelah 

nikah tinggalnya 

dimana? Jogja atau 

semarang? 

Semarang     

67. Berarti yang Jogja itu 

anak ya? 

Sekarang aku pindah Jogja.     

68. Sekarang anaknya 

pindah Jogja? 

Saya pindah Jogja.     

69. Eyang waktu nikah 

sama suami pertama 

itu, apa yang 

menjadikan eyang 

yakin untuk menikah 

Ya….dulukan tetangga, pacar saya yang 

pertama kan dokter terus karena 

dokternya pindah ke Surabaya terus saya 

ditinggal, terus ya sama polisi itu 

kenalan tiga bulan langsung lamaran 
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dengan suami 

pertama? 

70. Kalau suami kedua 

yang? 

Jogja.     

71. Itu setelah eyang 

pindah jogja? atau 

kenalnya di 

Semarang? 

Kenalnya di Semarang.     

72. Kenalannya gimana 

yang? 

Kenalnya kan dia, guru bina drum band. 

lha… ada cucu ku yang besar diajak 

drumband mayoret AIP Semarang, terus 

kenalan itu. 

    

73. Oh…. hehehe jadi 

yang ngenalin 

cucunya eyang. 

Iya… Mayor drumband AIP Semarang.     

74. Terus ceritanya 

gimana yang? 

Ya… Kenalnya kan aku nunggoni 

mayoret itu. 

    

75. Hehehe… Terus 

lama-lama suka ya 

Ya tak lihat-lihat. Saya yo seneng, ya 

sama-sama butuh temen… ya podo-podo 
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yang.   seneng lah…hehehe 

75. Hehehe… Terus 

lama-lama suka ya 

yang.   

Ya tak lihat-lihat. Saya yo seneng, ya 

sama-sama butuh temen… ya podo-podo 

seneng lah…hehehe 

    

76. Hehehe…akhirnya 

menikah? udah 

menikah berapa tahun 

yang? 

14 Tahun. enggak punya anak. Aku sama 

polisi itu nikah tapi enggak punya anak. 

    

77. Setelah eyang 

menikah itu, eyang 

posisinya udah 

mandiri? 

Iya mandiri.     

80. Cucu pertama usianya 

berapa yang? 

Hampir 26, udah mau nikah, pacarnya 

dokter. 

    

81. Cucunya eyang 

sekarang berapa? 

4 mbak, yang pertama usianya 26 tahun, 

yang kedua 23 tahun, ketiga 19 tahun 

sama yang keempat SMA kelas 1 

    

82. Eyang puas enggak 

dengan pernikahan 

Puas, suami ku sayang semua sama aku 

mbak. Ini temennya suami ku kayak 

   + 
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yang pertama dan 

kedua? 

seneng sama aku, dulu nunggu aku, tapi 

aku enggak mau. 

83. 

 

Eyang banyak yang 

suka ya…hehehe 

kalau hubungannya 

eyang dengan anak 

tirinya gimana yang? 

Sama… baik juga, dulu kaki ku enggak 

gini lho… jadi jelek gara-gara 

kecelakaan. 

PTR Subjek merasa 

tidak percaya diri 

dengan perubahan 

pada fisiknya 

karena proses 

menua/ 

Persepsi 

tidak 

sesuai 

realita 

terhadap 

perubahan 

fisik 

++ 

84. Kenapa yang? masih 

sakit apa gimana 

yang? 

Enggak sakit tapi jelek og, kecelakaan 

berat og, untung enggak meninggal. 

TR Subjek bercerita 

akan dampak fisik 

dari 

kecelakaannya 

dan membuat 

subjek selalu 

teringat.  

Trauma 

dan tidak 

bisa 

menyesuai

kan diri 

pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

85. Habis ini ada acara 

apa yang? 

Ini mau ada latihan buat bunga dari 

sedotan dari anak unimus itu. 
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Wawancara III : 19 september 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

90. Eyang lanjut ngobrol Ya… saya enggak boleh kerja, TR Bentuk dukungan Trauma dan +++ 

86. Oh…eyang bisa 

buatnya yang? 

Di ajari og mbak…aku enggak 

bisa…hehehehe 

    

87. Sebisanya aja 

yang…seneng yang 

kalau ada acara kaya 

gitu? 

Ya…seneng…itu bunga yang kemarin 

dipajang mbak (subjek menunjuk ke 

meja depan TV)  

    

88. Oh…itu hasil kemrin 

yang?...bagus lho 

yang. 

Iya…itu yang dibuat bareng anak-anak 

perawat juga. 

    

89. Ya udah eyang 

sampai sini dulu aja, 

hehehe besok ngobrol 

lagi ya 

yang…hehehe…Mak

asih eyang.  

Iya mbak enggak apa=apa kok.     
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lagi ya yang…Saat 

suami eyang 

meninggal, gimana 

dukungan keluarga 

untuk menguatkan 

eyang? 

dirumah aja nggak boleh melatih 

senam ndak keinget suami terus… 

Jelek ya (sambil memijat kakinya) 

keluarga untuk 

subjek adalah 

dengan membatasi 

subjek untuk 

beraktifitas seperti 

sebelumnya, 

terutama untuk tidak 

mengajar senam lagi 

agar subjek tidak 

teringat suami dan 

menjadi sedih.  

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

91. Enggak kok yang, 

yang pentingkan 

kakinya eyang masih 

bisa buat jalan. 

Dulu enggak gini, jelek gini aja 

masih ada yang nyenengin. 

PTR Subjek merasa tidak 

percaya diri dengan 

perubahan pada 

fisiknya karena 

proses menua/ 

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

perubahan 

fisik 

++ 

92. Setelah suami 

meninggal ada yang 

berubah enggak yang 

sama kesehariannya 

eyang? 

Lha ya… aku trauma itu kecelakaan 

3 kali ketabrak truk bis tapi enggak 

mati. ya yang ketiga ini ketabrak 

sama orang mabuk terus suami ku 

meninggal. 

TR Subjek mengalami 

beberapa kali 

kecelakaan dan 

kecelakaan ketiga, 

subjek kehilangan 

suaminya. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

+++ 
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psikologis 

93. Jadinya eyang 

menutup diri? naik 

mobil takut yang? 

Iya mbak… ya takut. TR Subjek menjadi 

trauma akan mobil 

dan masuk ke Panti. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

94. Terus sekarang eyang 

ngerasa gimana? 

Ya sepi mbak. anak ku yang seneng 

sama aku itu nyari aku terus pengen 

ngajak pergi tapi aku enggak mau, 

anak ku nyuruh aku pulang terus. 

MSD Saat ini subjek 

merasa kesepian dan 

tidak bersemangat 

setelah kematian 

suami. 

Sedikit 

berminat pada 

lingkungan. 

+++ 

95. Eyang enggak 

nyaman ya? 

Ya… mami nya kok sama anaknya, 

dia bilang ya nggak apa-apa wong 

anak tiri enggak papa, ya saya 

enggak enak to, dia kayak papinya 

persisi kok, anak yang kedua sama 

pertama mirip kok.   

    

96. Sejak suaminya 

eyang meninggal, 

eyang sering 

Ya…biasanya kalau minggu pergi 

ke Bandungan, Jogja ya rekreasi lah 

biar aku seneng sama anak-anak 

MSD 
Setelah kematian 

suami subjek tidak 

pernah lagi rekreasi 

Sedikit 

berminat 

terhadap 

+++ 
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menghentikan 

kegiatan diluar rumah 

enggak kayak 

rutinitas kegiatan 

yang biasa dilakukan 

bersama? 

juga, ya sebelum kesini paling 

perginya sama temen-temen, anak ku 

gitu. 

bersama anak dan 

teman-temannya. 

lingkungan. 

dan peran 

pribadi dan 

kehilangan 

teman0-

temannya. 

97. Setelah suami kedua 

meninggal, eyang 

tinggal dirumah 

sendiri? 

Iya…sama pembantu sama cucu 

saya ikut saya, 

    

98. Eyang katanya 

setelah suami 

meninggal terus 

kesepian nah buat 

ngilangin 

kesepiannya eyang 

ngapain? 

Cucu ku yang besar yang di Jogja tak 

ajak main kerumah biar enggak sepi. 

    

99. Itu bisa ngilangin 

kesepiannya eyang? 

Iya seneng sayang soalnya, kalau 

manggil mami semua kok. 

    

100. Suami eyang 

meninggalnya kapan 

yang? 

Udah 3 tahun 6 bulan mbak. TR Suami subjek sudah 

lama meninggal tapi 

subjek masih sedih 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

+++ 
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apabila teringat 

suaminya.  

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

101. Ohh… udah agak 

lama yang, tapi eyang 

masih keinget terus? 

Iya… aku tenger-tenger kalau 

dirumah keinget suami terus, sepi. 

MM Subjek merasa 

sangat sedih apabila 

teringat suaminya. 

Selalu 

mengenang 

masa lalu dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri dengan 

kepergian 

suami. 

+++ 

101. Ohh… udah agak 

lama yang, tapi eyang 

masih keinget terus? 

Iya… aku tenger-tenger kalau 

dirumah keinget suami terus, sepi. 

MM Subjek merasa 

sangat sedih apabila 

teringat suaminya. 

Selalu 

mengenang 

masa lalu dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri dengan 

kepergian 

suami. 

+++ 

102. Eyang disini sepi 

banget ya, hehehe 

Ya lumayan… tapi sok banyak anak-

anak jadi ada temennya, 

MSD Subjek sering 

merasa kesepian di 

Sedikit 

berminat 

++ 
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sering kesepian 

enggak yang? 

Panti. dalam 

kehidupan 

saat ini.  

103. Eyang biasanya 

ngerasa kesepian 

karena apa? 

Kangen cucu aku, tensi ku tinggi 

kangen cucu 190/90 tinggi to tensi 

kangen cucu, kepikiran terus. 

CE Subjek mengalami 

kenaikan tensi 

karena kepikiran 

cucunya akibat tidak 

mempunyai kegiatan 

dan banyak 

menganggur.. 

Cemas pada 

orang lain. 

+ 

104. Kok eyang enggak 

sms atau telpon cucu 

suruh sini main? 

Lagi di Surabaya.     

105. Kemarin waktu 

tanggal merah eyang 

enggak jalan-jalan 

sama keluarga? 

Enggak tau nanti mau ngebel 

kok…hehehehe… 

    

106. Eyang kalau ke Jogja 

ketemu anak? 

Anak… anak ku dua yang satu di 

ngaliyan guru SD yang laki 

meninggal sakit jantung coroner 

udah setahun ini, cucu ku cewek-

cewek udah S1 semua yang besar di 
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Surabaya di kedokteran, yang kedua 

sekretaris di Permata medika. anak 

kedua cewek guru SMK suaminya 

pilot anaknya dua cowok-cowok 

yang besar UGM semester 4 jurusan 

perhotelan yang keempat SMP kelas 

1 

107. Oh cucunya pas 

empat, dua cewek 

dua cowok yang 

Iya…tadi ada tamu anak SD dikasi 

macem-macem kopi roti uang 

macem-macem. 

    

108. Alhamdulilah banyak 

yang dateng ya yang. 

Itu yang waktu awal-

awal sebelum eyang 

disini kan katanya 

trauma, emang 

perasaan eyang dulu 

gimana? 

Nak enggak tu hilang to, nak sedih tu 

mikir suami saya meninggal terus 

anaknya suami saya yang dua 

seneng sama saya, terus badan saya 

sakit enggak tau kenapa saya 

muntah terus, lima bulan og aku 

dirumah sakit, terus sama dokter ayo 

keruangan ku tak bilangi tapi ojo 

nganu lho…terus aku dibilangi 

suami ku meninggal… oww aku 

nangis-nangis udah dimakamin di 

Jogja. 

TR Subjek selalu 

merasa sedih katika 

mengingat akan 

peristiwa 

kecelakaannya. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 
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109. Berarti eyang enggak 

ikut pemakamannya? 

Kan aku dirumah sakit jadi enggak 

tau. nangis-nangis aku itu, itu suami 

yang kedua yang pertama kan sakit 

jantung, yang suami kedua itu polisi. 

terus aku beli mobil Corolla terus 

aku naik mobil terus tak setiri 

sampai tlogosari, terus tlogosari 

suami ku nyetiri sampai mataram, 

tabrakannya itu dimataram, yang 

nabrak itu mabuk narkoba, mabuk 

parah umur 33 tahun, suami ku 

polisi bagian narkoba ditabrak 

orang yang pakai narkoba. kaget og 

terus nangis-nangis itu trauma tu, 

lama anaknya yang nomer dua 

nyenengi aku, sampai sekarang 

enggak nikah-nikah diluar negri 

padahal adek-adeknya udah punya 

anak cucu. 

TR Subjek merasa 

sangat sedih karena 

dalam peristiwa 

kecelakaan itu 

subjek harus 

kehilangan 

suaminya. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

110. Dulu eyang kesini 

dianter siapa? 

Aku kesini dianter temennya suami 

ku polisi, dianter sini, terus aku 

ngomong, aku moh dibawa mobil 

patrol lho… terus nggak naik 

TSTP Subjek tinggal di 

Panti karena diantar 

oleh teman 

suaminya agar 

Tidak sengaja 

tinggal di 

Panti 

Werdha. 

+++ 
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avanza, tak tengok avanza terus aku 

dibawa sini… tempat apa ni… kamu 

sini aja ya… apa namanya Panti 

Werdha pucang gading tak baca 

dinas sosial pucang gading… kamu 

masuk sini aja gitu, terus bikin surat 

sama aku, suratnya surat gini ya  

nanti enggak bisa masuk, itu sebulan 

do nengok sini… ayo mah pulang… 

ayo bu pulang… aku enggak pulang 

dulu masih enggak enak badan ku, 

do nangis-nangis soalnya disini ada 

dokternya banyak temennya. 

subjek tidak trauma. 

111. Iya disini senengnya 

ada doketer yang 

rutin periksa ya yang 

jadi enggak terlalu 

parah penyakitnya? 

hehehe 

Iya… aku pusing banget, tensi 

tinggi…turun…tinggi lagi, terus 

ditanya, hayo mikir apa kok tinggi 

terus… kangen cucu, tak bel belum 

sini nanti kalau habis dari Surabaya 

sini. 

SM Subjek sering 

mengeluh dan 

mengkritik terhadap 

sesuatu.  

Selalu 

mengeluh 

terhadap 

sesuatu. 

+++ 

112. Eyang dari dulu 

seneng terus ya yang 

kayaknya kalau 

Iyaa… saya enggak inget. kalau 

inget ya… kemarin aku sedih 

makannya tensi ku tinggi… kangen 

MM Subjwk selalu 

mengenang masa 

lalunya dan 

Selalu 

mengenang 

masa lalu dan 

+++ 
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sekarang gimana 

yang? 

cucu. Tapi mau pulang takut keinget 

suami. 

menjadikan subjek 

sedih dan 

mengalami 

gangguan kesehatan. 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri dengan 

kepergian 

suami. 

113. Eyang terakhir 

ketemu cucu kapan 

yang? 

Lebaran ketiga 2016 kemaren, tapi 

yang Jogja yang besar belum kesini 

main band UGM 

    

114. Sebelum masuk sini 

dulu sering ketemu 

cucu nya ya yang? 

Enggak…minggu kemarin tu aku ke 

Jogja tapi yang di Jogja kesini 

semua, kecelek, aku enggak pamet 

orang sini terus petugasnya… itu 

cucu nya kemarin kesini…bagus-

bagus…cakep terus aku nangis 

soalnya enggak ketemu. 

    

115. Berarti eyang ke 

Jogja sendiri apa 

dijemput? 

Sendiri, naik bus sendiri…lha 

enggak dateng-dateng kok kangen, 

terus disuruh ngabarin nanti 

dijemput. 

    

116. Eyang kan disini 

katanya karena 

trauma suami 

Udah 4 Tahun, udah lama… TR Suami subjek sudah 

meninggal cukup 

lama tetapi subjek 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

+++ 
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meninggal, kalau 

boleh tahu 

meninggalnya udah 

berapa lama yang? 

masih terus teringat 

suaminya dan 

menjadi trauma.  

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

117. Nah selama 4 tahun, 

sebelum eyang disini 

emang eyang masih 

trauma? nah 

traumanya gimana 

yang? 

Masih trauma ketabrak truk enggak 

meninggal, angkot meninggal, aku 

diem aja…diem aja, anaknya suami 

ku yang polisi yang nomer dua 

seneng mbek aku og piye…aku udah 

tua kok disenengi. 

TR Subjek trauma 

karena pernah 

beberapa kali 

mengalami 

kecelakaan dan 

kecelakaan 

terakhirnya 

membuat subjek 

kehilangan 

suaminya. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

118. Itu kan eyang trauma, 

nah tarumanya itu 

karena pernah 

kecelakaan atau 

karena suami 

meninggal? 

Ya… semuanya…kecelakaan ya 

kehilangan suami…anaknya juga 

yang ngejar-ngejar aku…jadi 

kepikiran. 

TR Subjek trauma akan 

peristiwa kecelakaan 

dan sedih 

kehilangan suami. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

119/ Nah itu kan eyang Aku tenger-tenger terus, enggak MSD Subjek menjadi Sedikit +++ 



154 
 

 
  

udah 3 tahun dirumah 

setelah suami 

meninggal dan 

akhirnya ke sini, 

eyang trauma, 

dirumah eyang 

biasanya gimana? 

nafsu makan, terus aku sakit masuk 

rumah sakit seminggu karena 

enggak mau makan, tensi ku tinggi. 

sangat sedih dan 

kehilangan nafsu 

makan dan 

semangatnya dan 

kurang berminat 

pada kehidupan saat 

ini.  

berminat pada 

kehidupan 

sekarang. 

120. Setelah eyang 

seminggu dirumah 

sakit terus eyang 

pulang kerumah? 

Enggak terus aku ketempat cucu ku.     

121. Ada perbedaan 

enggak antara eyang 

dirumah sendiri sama 

tinggal dirumah anak 

cucu? 

Ya…kadang-kadang aku diem, 

nangis-nangis kelingan suami. 

MM Subjek sering 

menangis apabila 

teringat oleh 

suaminya. 

Selalu 

mengenang 

masa lalu. 

+++ 

122. Kalau dirumah 

keinget terus yang? 

Keinget terus, kalau di TV ne ada 

polisi kapten keatas terus keinget. 

Cuma kalau jalan ada polisi ya 

inget. 

MM Subjek sering 

teringat apabila 

melihat figure polisi 

di TV atau 

dijalanan. 

Selalu 

mengenang 

masa lalu. 

+++ 

123. Kalau pas sendirian Iyaa…kalau ada cucu kan enak     
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eyang keinget? omong-omongan karo 

cucu…hehehehe…lha ini katanya 

mau kesini tapi kok enggak sini-

sini…hehehe. 

124. Sewaktu suami 

pertama meninggal 

eyang juga trauma 

gitu yang? 

Iyaa…Cuma enggak pateko soale 

kan sakite udah lama, kalau yang 

kedua ini kan kecelakaane ngeri kok, 

aku enggak sadar koma 2 hari terus 

dikabari suami ku meninggal udah 

dikubur di Jogja yo aku nangis-

nangis to ya…suami ku meninggal 

aku enggak tau. 

TR Subjek merasa 

sangat sedih apabila 

mengingat-ingat 

kejadian 

kecelakaannya yang 

menyebabkan 

suaminya meninggal 

dan menjadi trauma. 

Trauma dan 

tidak bisa 

menyesuaika

n diri pribadi 

terhadap 

perubahan 

psikologis 

+++ 

125. Eyang setelah dari 

rumah sakit kan 

tinggal sama cucu, 

dirumah eyang apa 

dirumah cucunya? 

Dirumah cucu ku…cucu ku kan 

punya rumah di daerah permata puri 

sana. 

    

126/ Kalau rumahnya 

eyang sama suami di 

Jogja apa dimana 

yang? kok enggak 

pulang kerumah aja 

Di ngaliyan beringin elok…enggak 

takut keinget terus aku pindah 

jogja… 

MM Subjek 

meninggalkan 

rumahnya karena 

selalu teringat oleh 

suaminya dan 

Selalu 

mengenang 

masa lalu. 

+++ 
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yang? membuat subjek 

sedih. 

127. Berarti eyang 

menghindari rumah 

eyang sama suami? 

setelah dari panti 

kalau eyang pengen 

pulang, eyang pulang 

lagi ke Beringin 

apa….? 

Jogja… aku keinget terus kok. MM Subjek 

meninggalkan 

Semarang dan 

pindah ke Jogja 

karena selalu 

teringat suaminya. 

Selalu 

mengenang 

masa lalu. 

+++ 

128. Oh enggak ke 

Beringin yang? 

Enggak…tempate cucu ku yang 

ketiga. tapi enggak jadi satu kok 

rumah sendiri beda alamatnya tapi 

cucu ku sering main ketempat ku, 

misalnya habis main band langsung 

main. 

    

129. Terus rumah yang di 

Beringin mau dijual 

apa gimana yang? 

Enggak ditempatin cucu ku yang 

kedua yang dipermata medika 

sekretaris. 

    

130. Nah terus eyang 

rumah di Jogja 

sendiri apa sama 

Dulu ada pembantunya terus karena 

aku disini terus dikos-koske anak-

anak UGM. 
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pembantu? 

131. Gimana eyang I.S 

nya yang. eyang 

deket sama eyang 

I.S? 

I,S ki mbingungke og, sering nyuriin 

barang...baju-baju sak anu hilang 

semua. 

    

132. Petugsanya gimana 

yang? 

Ya do ngerti semua tapi didiemin, 

dijual og…dijuali. tapi yang 

belakang diem aja…enggak papa 

gitu…hehehehe. 

    

133. Terus kalau udah gitu 

uangnya buat apa 

yang? 

Buat nganu…buat jajan…ngerokok 

terus og itu. 

    

134. Ngerokoknya dimana 

yang? 

Disini ya diluar…ngerokoknya 

banyak og tapi petugasnya 

didiemkan karena dia mau bantu 

nganu kran air…air habis diselang 

dikoseke, pinter bantu-

bantuin…gatel-gatel terus itu 

badannya…nyucinya kurang 

bersih… dia senengnya mbek orang 

laki…rambutnya botak semua 

itu…sering dimarah-marahin orang. 
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itu dulu dipanti Ungaran 5 tahun 

terus Kendal 

135. Ohalah… hehehe 

eyang kok dulu mau 

diajak temen suami 

kesini? anak eyang 

pada setuju? 

Lha… aku kan waktu itu diajak main 

ke kantor terus ketemu istrinya 

kepten temen suami ku.. terus bilang 

sini aja…sini aja… aku tenger-

tenger…aku mau pulang aja, terus 

aku diajak kesini sama temen suami 

ku…tak baca tulisannya…unit 

pelayanan sosial…terus aku lihat-

lihat sini terus mau, anak ku enggak 

tau kan di Surabaya…terus satu 

bulan tak bel… mami sekarang di 

Panti Werdha…Panti Werdha panti 

apa mi,,,ya mami tahu…terus main 

sini semua yang enggak ikut cucu ku 

satu tok karena main band di Jogja 

MM Subjek selalu 

mengenang masa 

lalunya dan 

menunjukan emosi 

negative sehingga 

teman suami subjek 

mempunyai inisitif 

untuk membawa 

subjek ke Panti 

Selalu 

mengenang 

masa lalu.  

+++ 

 

136. Berarti eyang emang 

melarikan diri disini 

buat nyembuhin 

trauma sampai 

enggak pamit anak 

He’e… ben tenang gitu lho..anak-

anak ku nyariin kemana-mana. 

MSD Subjek menjauh dari 

rumah dan 

keluarganya karena 

selalu teringat 

suaminya dan 

Subjek sedikit 

berminat pada 

keadaan 

lingkungan 

dan peran 

++ 
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cucu? memilih untuk 

tinggal di Panti 

Werdha, 

pribadinya.  

137. Emang kalau dirumah 

enggak tenang yang? 

Enggak…masih ketok-ketokan terus 

kok kan sayang banget sama saya 

MM Subjek sering sedih 

dan teringat suami 

apabila dirumahnya. 

Selalu 

mengenang 

masa lalu 

+++ 

138. Ya eyang…semoga 

lekas diberi 

kemudahan suoaya 

bisa pulih lagi ya 

yang. 

Iya… makasih ya mbak ini juga lagi 

berusaha. 

    

139. Iya eyang… semoga 

usahanya 

membuahkan hasil 

terus eyang bisa 

pulang kerumah 

kumpul sama anak-

anak dan temen-

temennya eyang lagi. 

Iya…Amin makasih ya…     

140.. Iya sama-sama eyang. 

eyang aku pamit dulu 

ya besok insyaAllah 

Iya enggak apa-apa mbak aku malah 

seneng kalau banyak yang dateng. 
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main lagi nengok 

eyang lagi…hehehe 
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Lampiran 1.2 Verbatim Subjek 2 

VERBATIM SUBJEK 2 

WAWANCARA SUBJEK 2 : 22 Desember 2016  

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Selamat pagi eyang. ini 

saya mau minta waktu 

eyang buat ngobrol-

ngobrol. Saya Hana dari 

fakultas psikologi 

Unika. Saya mau 

ngobrol sama eyang 

untuk keperluan tugas 

akhir saya tentang lansia 

di Panti Werdha ini.  

Oh…iya enggak apa-apa mbak 

kemarin yang ngobrol sama 

mbak I.Y ya.  

    

2. Iya yang...usianya eyang 

berapa yang? 

Usia saya 63 tahun mbak..sudah 

tua...hahaha.  
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3 Eyang asli semarang? Aku aslinya Jepara mbak.      

4. Eyang suka berada 

diusia sekarang enggak 

yang? 

Ya..suka mbak.      

5. Eyang dulu pernah 

mikir sampai takut kalau 

diusia sekarang bakal 

mengelami perubahan 

seperti fisik gitu yang? 

Oh enggak terpikir malah 

mbak…enggak terpikir nanti 

aku kalau udah tua gimana gitu 

malah enggak karena banyak 

pikiran itu..ya masa itu ya masa 

itu aja. 

CE  Subjek sibuk 

mencemaskan dirinya 

dimasa itu dan tidak 

pernah memikirkan 

masa depannya.  

Cemas akan 

nasibnya/  

++ 

6 Eyang kalau sekarang 

sering punya keluhan 

apa? 

Ini aku kan diabetes mbak, kana 

da periksa rutin terus aku sering 

enggak bisa tidur kalau 

malem..itu namanya apa mbak 

insomnia apa ya??  

MD Subjek sulit untuk 

tidur ketika malam 

hari karena terlalu 

sering tidur siang dan 

kurang partisipasi 

terhadap 

lingkungannya. 

Menarik Diri 

dalam dunia 

khayalan. 

+++ 

7. Iya insomnia yang. 

eyang kenapa susah 

tidur? 

Enggak tau mbak, ya mungkin 

karena aku kalau siang 

kebanyakan tidur kali ya mbak.  

MD Subjek sulit untuk 

tidur ketika malam 

hari karena terlalu 

Menarik Diri 

dalam dunia 

khayalan. 

+++ 
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sering tidur siang dan 

kurang partisipasi 

terhadap 

lingkungannya. 

8. Eyang kalau siang 

banyak tidurnya? terus 

kalau malam enggak 

bisa tidur eyang ngapain 

aja? 

Iya mbak kalau enggak ada 

kegiatan ya aku tidur, tak 

mintake obat tidur kepetugas 

mbak biar bisa tidur.  

MD Subjek sulit untuk 

tidur ketika malam 

hari karena terlalu 

sering tidur siang dan 

kurang partisipasi 

terhadap 

lingkungannya. 

Menarik Diri 

dalam dunia 

khayalan. 

+++ 

9. Berarti eyang 

ketergantungan sama 

obat tidurnya itu ya? 

Iya nanti coba kalau obatnya 

habis aku mau berenti minum 

mbak katanya kalau siang 

jangan banyak tidur buk. 

dibilangi petugasnya begitu.  

MD Subjek sulit untuk 

tidur ketika malam 

hari karena terlalu 

sering tidur siang dan 

kurang partisipasi 

terhadap 

lingkungannya. 

Menarik Diri 

dalam dunia 

khayalan. 

+++ 

10. Iya yang dibanyakin 

aktifitas biar malemnya 

tinggal capek terus 

enggak punya hobi mbak…yang 

dibuat hobi enggak ada kan 

kalau hobi butuh uang tapi 

KR Subjek kurang 

semangat dalam 

menekuni suatu 

Kurang 

semangat dalam 

menekuni 

++ 
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tidur, eyang waktu 

masih muda hobinya 

apa? 

uangnya enggak 

ada…waktunya juga kerja 

terus. 

kegiatan yang subjek 

suka karena sudah 

terlanjut capek dan 

faktor ekonomi.  

hobinya.  

11 Eyang dulu sebelum di 

Panti kan enggak ada 

hobi kalau sekarang ada 

hobi apa yang? 

Hobi apa ya…ya pokoknya 

seneng aja…kalau dulu kan 

mikir tapi yang dipikir enggak 

ada solusinya terus stress 

sendiri,,,kalau sekarang kan 

seneng aja ya pokoknya seneng 

karena enggak mikir besok 

makan gimana…kalau sakit 

gimana kan disini udah ada 

semua. 

CE Subjek sering 

menghabiskan 

waktunya untuk 

mengkhawatirkan 

nasibnya dan cemas 

memikirkan jalan 

keluar yang sulit 

sehingga sering 

merasa stress.  

Cemas akan 

nasibnya.  

++ 

12 Puas enggak yang 

tinggal di Panti atau 

ngerasa enggak betah? 

.Saya? saya betah nyaman.     

13 Eyang dulu masuk Panti 

itu dengan ikhlas 

enggak yang? 

Iya ikhlas ikhlas     
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14 Eyang punya saudara 

yang tinggal di deket-

deket panti atau di 

Semarang yang? 

Enggak…enggak ada ya Cuma 

temen. 

    

15 Temennya tinggal deket 

sini yang? 

Di Pedurungan mbak.      

16 Terus eyang enggak 

ngerasa sedih atau 

gimana kayak aduh kok 

jauh dari keluarga? 

Enggak…ya awes udah terbiasa 

jauh dari keluarga dari kecil 

RIB Relasi interpersonal 

subjek dengan 

keluarga sangat buruk 

sehingga subjek tidak 

merindukan kehadiran 

keluarganya.  

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga.  

++ 

17 Seneng enggak yang 

sama temen-temen di 

Panti? 

Seneng..mungkin karena 

senasib itu ya…tapi enggak tau 

kalau yang dulunya kaya terys 

ngedrop bisa sampai 

sini…kalau tadinya dia orang 

kayakan masih terbiasa tinggi, 

kalau saya yang dari 0 sampai 

sini kan ya disini ya 

SM Subjek 

menyamaratakan 

nasibnya dengan 

teman-teman di Panti 

dan membuat subjek 

senang.  

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

lingkungannya.  

++ 
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malahseneng enggak susah, 

18 Sering ngobrol sama 

temen-temen yang? 

Ya ngobrol paling sedikit sedit 

aja. 

MSD Subjek kurang 

berminat berinteraksi 

dengan teman-teman 

di Panti. 

Minat sedikit 

terhadap 

lingkungan 

Sosialnya.  

++ 

19 Kegiatan di Panti yang 

eyang suka apa? 

Ya pengajian itu isian rohani 

aku seneng, terus ada karaoke 

itu kan seneng-seneng terus 

isinya. 

    

20. Sering bosen enggak 

yang disini? 

Enggak.  .   

21. Eyang sering dandan 

enggak yang kalau mau 

ada acara di Panti? 

Hahaha…dandan gimana mbak 

ya aku seadanya aja yang 

penting rapi sama enggak 

bau..hehehehe 

    

22. Eyang sebelum tinggal 

disini eyang tinggal 

dimana? 

Di Semarang itu saya ikut 

nebeng-nebeng temen saya gitu 

jadi ya karena rumahnya sudah 

terjualkan. 

PTR Subjek sering 

menggantungkan 

dirinya kepada teman-

temannya untuk 

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

lingkungan. 

++ 
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bertahan hidup.  

23. Eyang dulu terbaisa 

menjaga pola hidup gitu 

yang? 

Iyaa mbak dulu kalau sakit ya 

aku obtain sendiri mbak kalau 

enggak punya uang buat ke 

dokter ya beli obat 

warung…enggak harus 

kedokter tapi kalau orang sakit 

itu enggak bisa didiamkan kalau 

pusing ya tidur kalau enggak 

sembuh ya beli obat…kalau 

yang kronis kayak diabet kan ya 

harus periksa. 

    

24 Sahabat-sahabatnya 

eyang yang diluar Panti 

gimana masih sering 

komunikasi? 

Aku punya sahabat masa sama-

sama jalan, sama umur…sama 

sekolah ada sampai sekarang 

yang memasukan saya di sini 

itu dia tapi yang masukan 

anaknya…engko wae kae si 

Debby kerjo ben ngurus-ngurus 

terus dianter anaknya. 

MSD Subjek kurang 

berminat berinteraksi 

dengan lingkungan 

sosial yang lebih luas 

karena subjek hanya 

punya satu teman 

saja. 

Sedikit berminat 

terhadap 

lingkungan 

sosia;.  

++ 
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25 Itu sahabatan dari kecil 

yang? 

Dari kecil, sama-sama kecil 

terus sampai dewasa…pisah-

pisah itu kawin-kawin sendiri 

gitu lho…dia nikah sampai 

sekarang itu anaknya tujuh dan 

cucunya delapan...iya hidupnya 

ya kayaknya senneg 

terus..perasaan saya ya 

gitu…enggak kayak saya mbak 

malah enggak punya 

anak…terus jadi sahabat saya 

ini sering membantu saya..ya 

apa sajalah dari segi  keuangan 

dari segi apa itu sering 

membantu saya. 

PTR Subjek sering 

menggantungkan 

dirinya kepada teman-

temannya untuk 

bertahan hidup. 

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

lingkungan. 

++ 

26 Sampai sekarang eyang 

masih kontak-kontakan? 

Masih…masih dia ini lho 

tinggalnya di deket sini. 

    

27 Eyang terakhir 

ketemunya kapan? 

Terakhir…dua bulan yang lalu 

kalau enggak salah…saya yang 

kesana tapi kadang dia atau 

anaknya kesini…tapi pas 
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kangen ya aku yang kesana. 

28. Eyang ngerasa puas 

enggak dengan kualitas 

hubungan eyang dengan 

sahabatnya? 

Baik…baik..hati saya itu puas 

ya. 

    

29 Dulu sebelum di sini 

eyang sering ikut 

kegiatan apa dirumah? 

Dulu ikutnya paling ngaji-ngaji 

di kampung-kampung itu, selain 

itu enggak ada…arisan enggak 

ikut karena enggak punya uang. 

MSD Subjek kurang 

berminat mengikiti 

kegiatan sosial di 

rumahnya.  

Minat sedikit 

terhadap 

lingkungan 

sosial.  

+++ 

30. Terakhir ikut pengajian 

kapan yang? 

Setelah pulang dari Surabaya 

akhir itu terus kan enggak ada 

uang..pengangguran it uterus 

ya selesai pikirannya selesai 

sampai disitu terus jadi males. 

MSD Subjek kurang 

berminat mengikiti 

kegiatan sosial di 

rumahnya. 

Minat sedikit 

terhadap 

lingkungan 

sosial. 

+++ 

31 Eyang pendidikan 

terakhir apa? 

SD sampai kelas 6 udah lulus 

juga tapi nilainya pas-pasan. 

saya mau daftar SMP enggak 

keterima karena nilainya pas-

pasan itu terus saya ikut bulek 

itu…rasanya…rasaanya apa 

MK Subjek sering 

mengeluhkan 

kenangan masa 

lalunya dan menyesali 

nasibnya.  

Selalu mengeluh 

dengan keadaan.  

+++ 
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ya…tertekan gitu…tertekan 

didalam rumah…waktu SD itu 

mau sekolah enggak ada sangu 

terus ada olahraga kan mesti 

butuh sangu kan terus bapak 

saya yang senang dengan 

sendirinya terus mesti saya ikuti 

itu…udah enggak usah sangu-

sangu, makan dirumah aja biar 

kenyang…itu rasanya sedih 

sekali…jadi temen-temennya 

kan suka bawa bekal gitu 

ya…enggak dikasih. 

32 Eyang puas dengan 

pendidikannya enggak 

yang? 

Ya…dulu kan aku pengen 

sekolah jait skk tapi enggak 

terpenuhi jadinya,,.ya sudah 

kalau dibilang puas ya enggak 

puas. 

    

33 Eyang dulu 

pekerjaannya apa? 

saya kerja sudah kerja jadi 

pembantu.. 

    



171 
 

 
  

34 Eyang terus uang 

kerjanya dulu untuk beli 

apa? 

Ya…beli apa mbak ya katakana 

gini ya kerja 6 bulan terus 

nganggur 4 bulan ya uangnya 

habis buat makan sama berobat 

aja. 

MK Subjek sering 

mengeluhkan 

kenangan masa 

lalunya dan menyesali 

nasibnya. 

Selalu mengeluh 

dengan keadaan. 

+++ 

35 Iya ya yang…karena 

nganggur itu ya…eyang 

ada harapan-harapan 

gitu enggak yang sudah 

tercapai? 

Harapan apa..ya kayaknya 

enggak ada harapan…ya yang 

penting jalan aja gitu. 

PTR Subjek sering 

menggantungkan 

dirinya kepada teman-

temannya untuk 

bertahan 

hidup.sehingga tidak 

mempunya motivasi 

untuk berkembang.  

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

lingkungan. 

++ 

36 Sekarang diusia eyang 

yang udah segini yang 

dirasakan apa? 

Ya…kalau dulu kan aku 

mikirnya jauh kemana-mana ini 

gimana gimana kalau sekarang 

udah disini malah udah enggak 

mikir apa-apa lagi mbak 

PTR Subjek sering 

menggantungkan 

dirinya kepada 

oranglain untuk 

bertahan 

hidup.sehingga tidak 

mempunya motivasi 

untuk berkembang. 

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

lingkungan. 

++ 
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37 Berarti eyang seneng 

diusia yang sekarang? 

Ya…aku kan sakit itu Cuma 

aku kan minum obat sering 

konsultasi Cuma ya aku 

berharapnya ya jangan dikasih 

sakit yang sampai aku enggak 

mampu atau gimana?- 

    

38 Kalau saat diusianya 

eyang yang sekarang 

tapi belum masuk di 

Panti eyang merasa 

gimana? 

Ya…kalau dulu memang ada 

bebannya ya…terutama obat-

obatan kan aku sakit diabet itu 

tapi enggak ada uang buat beli 

obat mikirnya ini gimana nasib 

saya…aku mau kerja lagi ikut 

Citra tapi saya takut kalau 

suruh ngurus baby terus yang 

lainnya lagi itu yang ngurus 

anak 5 tahun autis itu…ya aduh 

gimana saya kan enggak mau 

kalau ngurus anak aku enggak 

pernah punya anak itu lho 

mbak. nah itu perjalanan hidup 

saya. 

MK Subjek sering 

mengeluhkan keadaan 

masa lalunya yang 

sering mengganjal 

perasaan subjek/ 

Selalu mengeluh 

dengan keadaan.  

+++ 
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39 eyang ada persiapan 

untuk hari tuanya 

enggak yang?? 

Kalau dulu ada…Cuma setelah 

enggak kerja kebetulan 

nanggur ya terus untuk biaya 

perawatan diabet saya teus 

habis total. 

KS Subjek kurang 

semangat dalam 

menjalani hidupnya 

dan kurang 

termotivasi untuk 

berkembang dan 

cenderung merenungi 

nasibnya.  

Kurang 

semangat dalam 

berkembang.  

++ 

40 Oh…begitu ya yang 

habis dulu. Eyang 

hubungan dengan 

orangtua dulu gimana 

yang? 

Kalau saya itu…ibu itu 

meninggal umur 4 tahun ya 

kurang sekali betul…kalau 

bapak seolah-olah itu senang 

dengan sendirinya jadi saya 

ikut bulek sendiri…yam au tak 

mau…saya bekerja keras dari 

kecil 

IB Relasi interpersonal 

dengan keluarga yang 

buruk dan kurang 

harmonis.  

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga.  

++ 

41 Berarti enggak deket 

sama bapak ibu yang? 

Enggak deketnya deket tapi 

begitu saya sudah 

nikah…bapak itu kan udah tua 

ya istilahnya karena bapak saya 

umurnya dari 1901 lahirnya 

IB Relasi interpersonal 

dengan keluarga yang 

buruk dan kurang 

harmonis. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga. 

++ 
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terus ikut saya kan saya udah 

rumah tangga…saya baik sama 

bapak…padahal saya kecilnya 

sampai dewasanya kan enggak 

digubrislah istilahnya…tapi ya 

namanya juga tetep orangtua. 

42 Berarti semenjak bapak 

ikut sama eyang itu juga 

udah mulai deket? 

Ya…deket mulai deket hatinya 

udah mulai…karena dia udah 

tua…saya udah mulai 

mengertilah udah rumah 

tanggaa udah mulai mengerti. 

IB Relasi interpersonal 

dengan keluarga yang 

buruk dan kurang 

harmonis. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga. 

++ 

43 Terus ada enggak yang, 

hal yang tidak 

terlupakan dari 

orangtua? 

Ya itu tadi dari kecil sampai 

remaja saya enggak 

digubris…akhir dewasa saya 

sampai bapak saya istilahnya 

enggak ada ya saya tetep 

sayang sih ya istilahnya tinggal 

satu-satunya gitu ya…ya itu 

pun bapak enggak mau 

menerima keadaan saya 

sekarang melah 

IB Relasi interpersonal 

dengan keluarga yang 

buruk dan kurang 

harmonis. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga. 

++ 
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mengatakan…dianya itu bapak 

saya itu enggak punya 

anak…jadi sakit hati saya itu 

disitu…enggak bisa menerima 

keadaan…yang bilang malah 

orang-oranglain…katanya 

bapak mu tu enggak punya 

anak…oh gitu ya mungkin lagi 

lupa kali aku bilang gitu…terus 

saya dianggap 

apanya…bagaikan kalau 

enggak ada saya istilahnya 

bapak udah sepuh tu mau 

kemana. 

44 Gimana pendapat eyang, 

kualitas hubungan 

eyang dengan orangtua? 

Ya…kurang puas…karena 

hubungan yang gimana ya…ya 

itu tadi…dia sudah 

menua…saya dewasa akan 

tetapi enggak mau menerima 

apa adanya gitu. 

IB Relasi interpersonal 

dengan keluarga yang 

buruk dan kurang 

harmonis. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga. 

++ 

45 Awal kenal suami Oh…itu saya kerja sudah kerja     
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pertama itu gimana 

yang? 

jadi pembantu…udah itu 

kenalnya begitu…dia merasa 

kasihan orang ini katanya…oh 

cuman merasa kasihan…jangan 

kalau cuman kasihan,…aku 

bilang gitu…terus 

gimana…mau ga jadi bini 

ku…begitu…terus saya piker-

pikir dulu saya mikir sampai 

hampir satu tahun itu baru bisa 

nikah. 

46 Setelah satu tahun itu 

apa yang membuat 

eyang yakin untuk…ya 

udah saya terima? 

Masalahnya gini ya, saya 

mau…mau bagaimana karena 

orangtua sudah begitu 

terus…saudara…katakanlah 

bulek saya mengekang 

saya…kan akhirnya saya 

juga…itu batu loncatan gitu 

lho…saya mikirnya begitu…ya 

akhirnya 6 tahun meninggal itu 

suami saya kalau yang kedua 

SM Subjek menikah 

bukan atas dasar cinta 

tetapi hanya untuk 

batu loncatan agar ada 

yang menanggung 

hidupnya.   

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

pernikahan dan 

menggantungkan 

hidupnya pada 

orang lain 

karena malas 

berkembang.  

++ 
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cerai. 

47 Kalau sama suami 

kedua perkenalannya 

gimana yang? 

Saya diteman saya…kebetulan 

orang itu ada diteman saya 

juga…dan kebetulan suami 

saya itu ya pemborongan 

dimana gitu lho..terus temennya 

dia itu ya juga kerjanya 

bersama…terus pas aku main 

kesitu ditemukan tapi enggak 

dengan sengaja…terus lain hari 

saya ditanya…kamu mau nggak 

nikah lagi?...saya bilang itu ha? 

kok nikah lagi gimana to wong 

saya setahun ini kan istilahnya 

masih berkabung…saya bilang 

gitu…mau nunggu apa lagi 

katanya mumpung ada 

kesempatan ini yang kedua 

kali…terus saya berfikir-fikir 

kurang lebih setengah 

tahun…akhirnya ya okelah…ya 

yang kedua ini kebetulan masih 

SM Subjek menikah 

bukan atas dasar cinta 

tetapi hanya untuk 

batu loncatan agar ada 

yang menanggung 

hidupnya.   

Persepsi tidak 

sesuai realita 

terhadap 

pernikahan dan 

menggantungkan 

hidupnya pada 

orang lain 

karena malas 

berkembang. 

++ 
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bujangan tapi bujangannya dia 

saya sudah hampir 30…dia 

udah hampir 36…jadi ya sudah 

dia namanya perjaka tua…ya 

gitu itu. 

48 Yang akhirnya bikin 

eyang yakin untuk 

menikah lagi apa yang? 

Ya…dia agamanya kuat…saya 

suka bisa menuntun saya 

istilahnya sampai saya bisa 

apa…saya bisa belajar agama 

istilahnya. 

    

49. Eyang deket sama suami 

pertama dan kedua? 

Kalau deket…deket semua 

Cuma ya itu yang pertamakan 

Cuma ada penyakit kanker 

dipaha sini…saya juga mikir 

nantia diakan akhirnya juga 

harus diamputasi kalau 

doketernya bilang…dia bilang 

enggak mau…ya akhirnya 

masih ada utuh terus meninggal 

itu…ya tapi obatnya terus 

sih…obat kanker sampai 
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rambutnya hilang…kasihan. 

50. Setelah menikah ada 

perubahan sikap dari 

suami enggak yang? 

Ya…ada to karena posisi yang 

pertama dan kedua itu 

beda…istilahnya orang-

orangnya tu beda gitu 

lho…yang pertama itu 

cemburuan gitu…yang kedua 

lepas gitu…kamu mau apa 

silahkan…mau bekerja apa 

silahkan. 

    

51 Dulu pekerjaan suami 

apa yang? 

Yang pertama di PTP yang 

kedua wiraswasta. 

    

52. Ya sudah yang sampai 

sini dulu yang 

ngobrolnya soalnya 

eyang udah jam makan 

siang , makasih yang.  

Iya mbak besok dilanjut lagi ya.      
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WAWANCARA SUBJEK II : 13 September 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

52 Permisi yang, saya ingin 

melanjutkan wawancara 

yang kemarin hehe… 

boleh yang? 

Bolehh mbakk… wong saya 

gak lagi apa-apa kok… 

    

53 Setelah menikah itu eyang 

posisinya udah mandiri 

ya? 

Iya…udah 

mandiri..sayaberfikirnya 

kalau aku enggak bisa cari 

uang terus bagimana…terus 

saya kadang-kadang ketemu 

temen ya diberikan apa 

namanya…nasihat….kalau 

kamu enggak punya modal ya 

kamu ikut orang aja jadi 

pembantu…jadi pembantu 

enggak papa…yang 

pentingkan orangnya enggak 

galak…engggak ini itu sama 

kamu…begitu akhirnya 

MK Subjek bekerja 

sebagai pembantu dan 

mendapatkan pilihan 

untuk merawat bayi 

atau lansia, subjek 

memilih lansia karena 

subjek merenungi 

nasibnya yang tidak 

diberi anak dan takut 

merawat anak-anak.  

Sering 

mengeluh akan 

keadaan masa 

lalunya dan 

nasibnya.  

+++ 
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beberapa tahun kan saya jadi 

pembantu…setelah 

meninggalnya suami pertama 

saya langsung lari ke Jakarta 

disana aku ditampung 

diyayasan..terus saya ditanya 

bisa enggak negrawat bayi 

apa enggak? tapi karena aku 

enggak pernah jadi aku 

enggak bisa kalau orangtua 

sakit bisa enggak? ya saya 

bisa…setelah ikut orang 44 

tahun itu saya pulang ke 

Semarang lagi dari pada saya 

ikut orang terus…saya 

kumpulin modal sedikit-

sedikit terus jualan…jualan 

nasi es…soalnya kalau ikut 

orang teruskan capek…saya 

jualan awalnya bisa sih 

sampai saya nunggu satu 

tahun jualan itu kok enggak 

ada kelebihan-kelebihan gitu 
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akhirnya menyusut menyusut 

gitu…ya enggak tau 

kenapa.,,padahal jualan saya 

yang kayak orang lainnya 

misalkan satu porsi berapa ya 

saya sama dengan orang lain, 

barangnya habis ya kadang ya 

masih…kalau masih itu kan 

kerugian masalahnya kan 

matengan…saya juga suka sih 

suka masak…itu saya jualnya 

dirumah diteras 

rumah…kalau jual ditepi 

jalan raya kan hars ujin sana 

sini jadi susah. 

54 Eyang dulu waktu sama 

suami sering nggak yang 

menghabiskan waktu buat 

jalan-jalan atau gimana? 

Kalau pas suami saya yang 

pertama itu kan kalau hari 

minggu libur terus itu 

biasanya ya kadang-kadang 

sih kepasar sama-sama…beli 

apa to beli apa…sayaa yang 

saya utamakan ya sayur atau 

IB Hubungan subjek 

dengan keluarga 

kurang dekat. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap 

keluarga.  

++ 
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bumbu gitu untuk masak 

sehari-hari terus kalau yang 

nomer dua itu…waktu itu 

saya agak jauhan dia di 

Semarang saya di Jepara terus 

ketemunya ya kadang sebulan 

sekali gitu…dia enngak mau 

dijepara karena pekerjaannya 

di Semarang… kadang-

kadang aku nyusul ke 

Semarang gitu. 

55 Eyang kan cerita kalau pas 

jualan dulu sering enggak 

lakunya terus eyang 

akhirnya kerja apa? 

Ya itu tadi jadi 

pembantu…pas itu ada dokter 

masih single dia kerja 

dipoliklinik deket-deket sini, 

terus pas kontrak kerjanya 

selesai dia pulang ke 

Surabaya… tak tanya terus 

habis ini kemana non? Pulang 

buk…ya aku tau soalnya 

biaya kontrak rumahnya tu ya 

mahal belum lagi harus bayar 

MK Subjek bekerja 

sebagai pembantu dan 

mendapatkan pilihan 

untuk merawat bayi 

atau lansia, subjek 

memilih lansia karena 

subjek merenungi 

nasibnya yang tidak 

diberi anak dan takut 

merawat anak-anak. 

Sering 

mengeluh akan 

keadaan masa 

lalunya dan 

nasibnya. 

+++ 
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saya juga..terus ya non 

Citranya pulang Surabaya 

biar enggak ada pengeluaran 

karena orangtuanya kan bisa 

bantu-bantu pasti…tapi aku 

dibilangi nanti kalau aku udah 

merried ikut aku lagi ya 

buk..terus beneran 6 bulan 

habis nikah aku ditelfon suruh 

ke Surabaya untuk momong 

anaknya…terus kan aku 

bilang enggak ada uang non 

uangnya habis…terus aku 

ditransfer uang ke ATM 

anaknya temen ku itu buat 

ongkos ke Surabaya…pas 

momong itu ternyata anaknya 

rewel…aku takut soalnya 

enggak pernah momong 

anak…wong enggak pernah 

punya anak…aku takut kalau 

kenapa-kenapa pas ditangan 

kuterus ya aku keluar…terus 



185 
 

 
  

ya non Citranya tau kalau 

saya takut kalau anaknya 

kenapa-kenapa tapi ternyata 

rewelnya itu karena susunya 

enggak cocok…terus aku 

diajak suruh momong 

anaknya lagi tapi aku enggak 

mau 

56 Eyang dulu kan berarti 

diterlantarkan sama bapak, 

perasaan eyang gimana? 

Waktu itu yang namanya 

anak kecil…sakit hati itu 

enggak…perasaannya ya 

senang aja…senang 

gitu…misalnya buat sangu 

sekolah aku minta uang kalau 

ada yang dikasih kalau 

enggak ya aku enggak 

dikasih. Bulek saya juga 

begitu enggak usah jajan 

enggak usah bawa uang 

makan dari rumah yang 

banyak nanti selesai gitu jadi 

seolah-olah gimana ya saya 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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tertekan saya tapi kalau pas 

disekolah seneng aja gitu 

ketemu temen-temen kayak 

teralihkan. 

58. Berarti lulus SD eyang 

ikut tante? 

Iya saya ikut tante bantu 

jualan…jualan itu mulai jam 

3 malem…masak-masak 

kayak nanak nasi terus 

singkong diparut dijadikan 

kayak onde-onde itu nanti 

jam 3 pagi jam 5 ke pasar 

johar kulakan apalah terus 

pulang jam 6 langsung 

berangkat sekolah itupun 

enggak ada bayaran dari 

tante saya padahal dia 

enggak ada pembantu..itu kan 

repot sekali mbak dari dulu tu 

saya tertekan sekali…dulu itu 

saya ngomong sama 

tente…aku kok pengen 

sekolah jahit terus tante 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya.  

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya.  

+++ 
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ku…enggak usah cah wedok 

paling-palingkan ning dapur 

kawin aja,,,itulah itulah 

waktu kecil saya…enggak 

bisa buat seneng-seneng itu 

enggak bisa kalau sekarang 

kan enggak anak-anak 

sekarang kan pinter-pinter 

kalau saya kan enggak bisa 

begitu tapi y awes lah emang 

nasib saya begitu. (subjek 

bercerita sambil menangis) 

59. Tapi eyang ada rasa benci 

enggak gitu? 

Enggak…kan udah 

meninggal semua Cuma kan 

saya tertekan…ya nasib saya 

begitu akhirnya ya saya 

menerima keadaan, (subjek 

bercerita sambil menangis) 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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masa lalunya. 

60. Terus eyangkan katanya 

menikah itu sebagai batu 

loncatan terus itu gimana 

yang seneng atau gimana? 

Waktu menikah sama suami 

pertama itu seneng sekali itu 

kayaknya enggak..,Cuma ya 

seneng aja yak arena apa ya 

suami saya memang 

orangnya baik romantic ajadi 

saya enggak ada beban apa 

gitu enggak ada beban Cuma 

setelah suami saya 

meninggalkan saya gadain 

rumah untuk biaya tapi terus 

tetangga saya kan ada yang 

mau beli terus ya udah 

akhirnya masih ada sisa itu 

saya jualan selama 10 bulan 

tapi modal saya enggak 

kembali…Ya ALLAH kenapa 

nasib saya begini…terus 

akhirnya kan saya ikut orang 

lagi…yang saya menangis 

sampai sekarang itu…enggak 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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punya keturunan…itu aja 

(ucap subjek sambil menangis 

terisak-isak) kalau ada 

keturunan kan ada hiburan ya 

enggak begini banget//ya 

mungkin ALLAH mengerti 

keadaan saya kalau diberi 

anak bagaimana 

kehidupannya…punya anak 

kecil terus ditinggal kerja 

terus gimana kan repot terus 

ya sudah lah…akhirnya ya 

sudah terus mau gimana 

lagi…saya Cuma bersyukur 

aja sampai sekarang ini. 

61. Eyang diusia sekarang ini 

masih merasa perasaan 

yang dulu-dulu enggak 

seperti tertekan? 

Ya…yang dulu-dulu ingat 

Cuma ya kadang kalau tak 

pikir-pikir ya Allah begini 

banget nasib saya…seneng 

sekarang…Cuma ya itu kalau 

ada anak-anak berkunjung 

kesini kan, ada anak paud 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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ada anak TK itu memang aku 

suka nangis mbak karena 

kenapa ya apa salah saya 

ya…saya ngomong gini 

enggak menyalahkan Allah 

Cuma nangisnya tu cuma 

ditengok anak cilik-cilik gitu 

lho…mungkin memang yang 

terbaik begini inilah. 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

62. Eyang dulu cerai sama 

suami kedua karena apa? 

Enggak punya anak 

alasannya itu…terus 

keponakannya itu 

bilang…pakde itu kalau 

enggak punya anak 

gimana….tuanya pakde nanti 

gimana, terus ya udah kalau 

gitu turutin aja keponakan 

kamu ceraikan aku aja. terus 

ya udah mau gimana lagi 

emang begini nasib 

saya…enggak tau cerainya 

karena emang enggak punya 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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anak atau keluarganya itu 

enggak suka sama saya. 

65. Sukses gimana yang? Ya namanya gimana 

ya…seneng-seneng aja gitu 

ada yang kesini bawa uang 

bagi-bagi ya itu lah bisa untuk 

beli apalah yang kira-kira kita 

butuh gitu lho…mboh itu 

makeup atau lipstick atau 

apakan…namanya orangkan 

butuhnya macem-macem. ini 

saya dapet sabun aja masih 

ada terus -kok enggak habis-

habis tapi kalau yang lain-

lain bisanya do dijuali 

mungkin butuh rokok atau 

yang lainnya. 

IB Subjek menghindari 

beberapa teman panti 

dan cenderung kurang 

berinteraksi dengan 

teman-temannya.  

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

terhadap teman-

teman atau 

lingkungan 

sosialnya.  

++ 

66. Emang yang merokok 

berapa orang yang? 

Ada tiga sih ini si A,B,  S.W, 

S.W itu perokok berat lho, 

aku lihat sendiri kadang ada 

bakul jajan kesini terus dijuali 
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dibawah harga toko. 

67. Terus gimana yang waktu 

perayaan hari ibu sedih 

enggak yang? 

Ya sedih juga sih. lihat kamu 

ada di tv, tv nya dari TV pro 

atau apa gitu yak an ada 

rame-rame ada dari TVRI dan 

tv apa, majalah apa dan 

Koran apa kan banyak yang 

sini wartawan-wartawannya, 

ya itu saya menangisnya 

basuh kaki itu…kan dia basuh 

kaki gitu…rasanya ya 

Allah…aku kok enggak punya 

anak seperti dia gitu 

lhoo…bukan dia meringati 

ibunya…habis itu tanya-tanya 

sehari makan berapa kali buk, 

lauknya apa. 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 

69. Terus eyang kan 

permasalahannya itu ya 

enggak punya anak, terus 

dulu waktu pertama udah 

Iya jadi sedih, waktu itu 

empat tahun kemudian saya 

periksa kandungan kan 

katanya dlihat ada tumornya 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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nikah terus bertahun-tahun 

enggak punya anak gitu 

eyang kepikiran nggak? 

dikandungannya terus 

katanya tumornya udah kayak 

anggur katanya, ini harus 

diambil buk Cuma dokternya 

juge berfikir semuanya terus 

ya dibilang dari pada sakit-

sakitan ya diambil aja. terus 

diambil itu, akhirnya kawin 

lagi ya udah enggak bisa 

punya anak lagi. 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

70. Waktu eyang memutuskan 

ya udah diangkat sampai 

akhirnya eyang enggak 

punya anak itu 

pertimbangannya gimana 

yang? 

Ya pertimbangannya dari 

pada saya sakit-sakitan terus, 

suami saya gini…ya sudahlah 

enggak papa emang nasib 

kita begini, gimana lagi sakit 

banget sih tapi ya gimana 

dikandungannya kok. 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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74. Eyang katanya kalau di 

sini melihat anak kecil 

masih nangis? 

Iya nangis, rasanya Ya Allah 

kenapa enggak dikasih saat 

itu gitu lho. tau-tau udah sakit 

terus langsung diangkat gitu 

(subjek bercerita sambil 

menangis) 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

sehingga sampai saat 

ini subjek masih 

sering menangis 

mengenang masa 

lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 

75. Sebelum eyang disini 

waktu dirumah kalau lihat 

anak kecil juga suka 

sedih? 

Ya kadang-kadang kalau lihat 

anak kecil lari-lari tu sedih, 

ngeres gitu atinya tapi ya 

bagaimana namanya juga 

sudah terlanjur ya. 

MK Subjek sering 

mengeluh akan nasib 

masa lalunya yang 

dirasa sangat berat 

dan tidak 

menyenangkan 

apabila mengenang 

masa lalunya. 

Mengeluh 

dengan keadaan 

masa lalunya. 

+++ 
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Lampiran 1.3 Verbatim Subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA SUBJEK 3 : 12 April 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Permisi yang, saya  

mahasiswa unika ingin 

mewawancarai eyang 

sebagai subjek penelitian 

skripsi saya yang, boleh 

yang ? 

Oh iya boleh mbak     

2. Makasih eyang… Umur 

eyang berapa ya yang ? 

Saya 61 mbak.     

3 Eyang asli semarang? Saya Waleri.     

4. Eyang di Panti ini udah 

berapa lama? 

Saya 7 bulan ini     
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7. Eyang suka berada diusia 

sekarang enggak yang? 

atau dulu eyang takut 

karena kan ada 

perubahan-perubahan 

kayak fisiknya gitu yang? 

Enggak ya…siapa yang suka menua 

mbak. jadi pengangguran enggak 

punya duit…hehehehe 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi.  

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

8. Emangnya yang eyang 

rasain itu takut, khawatir 

apa gimana? 

Ya… bingung enggak punya uang, 

kalau dulu masih mudakan bisa 

kerja ya dapet duit buat beli-beli 

sekarang udah enggak kerja, siapa 

yang mau mempekerjakan wong 

tuek kayak gini…hehehe 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang.  

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

9. Eyang kalau sekarang 

seringnya punya keluhan 

apa? sering lapor petugas 

enggak yang kalau sakit? 

Ini gatel-gatel enggak cocok airnya 

apa ya…udah minta obat terus aku 

dikasih sabun sama talek gatel terus 

mata saya ini kan katarak litanya 

susah. 
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10. Waktu masih muda hobi 

nya eyang apa? 

Saya dulu sekolahnya IPS ya ilmu 

sosial itu sering jalan-jalan 

kemana-mana ya saya suka jalan-

jalan. 

MK Subjek sedari 

muda suka 

bepergian 

bersama teman-

teman. 

Minat 

rekreasi 

+++ 

11 Kalau pas udah kerja 

hobinya eyang berubah 

enggak? 

Masih sama itu kan masih muda ya 

punya uang ya hobinya jalan-jalan 

main sama temen-temen beli apa-

beli apa. 

MK Subjek sedari 

muda suka 

bepergian 

bersama teman-

teman. 

Minat 

rekreasi 

+++ 

12 Kalau hobi yang sekarang 

apa yang? 

Enggak kerja enggak punya duit 

hobinya apa buat jajan aja enggak 

bisa, 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

13 Eyang sering jajan apa? Ya jajan biasa bakso, es apa roti-roti     
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sama beli rokok ini rokok habis. 

14 Eyang merokok? Oh…udah dari muda saya 

merokok…sekarang juga masih tapi 

duit buat beli yang enggak ada.  

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

17 Eyang seneng apa enggak 

tinggal disini? 

Ya pengennya kerja ya dapet duit 

tapi enggak kuat…ya seneng aja 

kalau masih muda bisa kerja seneng 

diluar ya.  

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

18 Kegiatan disini yang Ya..semua lah     



199 
 

 
  

paling eyang suka apa? 

19 Kalau yang enggak eyang 

suka apa? 

Kalau yang enggak disukai ya di 

marahin itu ya…hahaha 

RIB Relasi subjek 

dengan petugas 

sangat buruk. 

Berdasarkan 

penuturan subjek 

1 dan 2. subjek 3 

sering melanggar 

norma sosial di 

Panti sehingga 

sering ditegur 

oleh petugas. 

Relasi 

interpersona

l buruk.  

+++ 

20 Sering di marahin yang? Enggak     

21 Kalau setelah ngelakuin 

kegiatan wajib biasanya 

kalau jam-jam santai 

eyang ngapain aja? 

Ya ngobrol-ngobrolsebentar 

ya..terus tidur ya jalan-jalan keluar 

beli apa beli apa ya kebutuhan 

manusia ya…hehehehe 

MSD Subjek kurang 

berminat 

berinteraksi 

dengan teman-

teman di Panti 

kareha hanya 

sedikit mengobrol 

dan lebih banyak 

Kurang 

berminat 

berinteraksi 

dengan 

lingkungan 

+++ 
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diluar.  

22 Diusia eyang sekarang 

sering kepikiran apa? 

Enggak punya uang mau beli apa-

apa enggak ada duit…hahahaha 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

25 Pernah ditengok enggak 

yang? 

Enggak itu. RIB Subjek tidak 

dekat dengan 

keluarganya.  

Relasi 

interpersona

l buruk 

++ 

26 Enggak pernah ditengok? 

karena enggak tau apa 

gimana yang? 

Ya mungkin karena udah punya 

anak ya terus repot ya. 

RIB Subjek tidak 

dekat dengan 

keluarganya.  

Relasi 

interpersona

l buruk 

++ 

27 Berarti selama 7 bulan 

disini eyang belum 

ditengok siapa-siapa? 

Belum ya.  RIB Subjek tidak 

dekat dengan 

keluarganya.  

Relasi 

interpersona

l buruk 

++ 
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28 Seneng enggak yang 

sama temen-temen di 

Panti? 

Ya…biasa-biasa aja ya ngobrol 

secukupnya.. aku sering kebelakang 

og bantu-bantuin. Ya kadang biasa 

ya namanya orangtua salah paham 

terus cekcok ya biasa to yak arena 

emosi umur ya. 

SP Subjek sering 

mengalami 

konflik bersama 

temen-teman di 

Panti.  

Sikap 

permusuhan 

+++ 

29 Masalahnya apa yang 

biasanya? 

Ya..macem-macem mbak keno 

omongan sitik kecentok, masalah 

duit juga..ya pokoke piye ya mbak 

namane udah tua ya gampang 

emosi to faktor umur juga. 

SP Subjek sering 

mengalami 

konflik bersama 

temen-teman di 

Panti.  

Sikap 

permusuhan 

+++ 

32 Oh,,,berarti eyang dulu 

disana Cuma kerja aja? 

Ya…kerja terus tinggal disana. terus 

saya mau masuk sana kan belum 

cukup umur ya soalnya masih 50 

tahun, terus aku kerja disana, pas 

saya pulang kerumah ponakan yang 

di Kendal kayaknya saya diikuti 

petugas sana, 

RIB Subjek tidak 

dekat dengan 

petugas panti di 

Weleri.  

Relasi 

interpersona

l buruk 

++ 

33 Kok diikuti kenapa yang? Ya…saya juga enggak tau ya 

mungkin curiga dikiranya saya 

orang mampu kok malah masuk 

RIB Subjek tidak 

dekat dengan 

petugas panti di 

Relasi 

interpersona

++ 
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Panti padahal kan iu rumah 

keponakan saya. itu juga rumahnya 

rumah dinas jadi besar yaa ajar ya. 

Weleri.  l buruk 

34 Oh...rumah 

keponakannya eyang 

terus kenapa eyang 

enggak tinggal sama 

keponakan aja malah di 

Panti? 

Keponakan saya itu anaknya 

banyak…udah besar-besar tapi 

masih satu rumah jadi satu rumah 

isinya banyak banget. ya saya 

enggak mau terus saya disana 

enggak kerja malah enggak punya 

duit. kalau keponakan saya kaya 

gitu enak ya mau apa-apa ada, ini 

kan ponakan saya sayangnya bukan 

orang kaya tapi susah…hehehehe 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

35 Iya yang takut ngerepotin 

ya yang? 

Iya…disana aku malah enggak 

dapet apa-apa mlonga-mlongo tok 

mbak…hahahah 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 
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sekarang 

36 Enggak dapet apa-apa 

maksudnya gimana yang? 

Ya…diakan ekonominya kurang 

anak cucunya banyak kalau saya 

disitu dapet apa mbak makan aja 

susah apa lagi buat kebutuhan 

lainnya ya mending aku pergi dari 

situ. . 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

+++ 

37 Sahabat-sahabatnya 

eyang yang diluar Panti 

gimana masih sering 

komunikasi? 

Sahabat saya banyak, saya kan dulu 

waktu di Depok jadi yang tukang 

bersih-bersih masjid tu mbak. terus 

tidurnya ya rame-rame sama temen-

temen segerombol 

PA Sebelum bekerja 

dan tinggal di 

Panti subjek 

mempunyai relasi 

yang baik dengan 

teman-temannya/  

Persahabata

n yang akrab 

++ 

40 Dulu sebelum di sini 

eyang sering ikut kegiatan 

apa dirumah? 

Enggak ada mbak…aku kan kerja 

terus paling ya perginya sama temen 

kerja ku.  

MSD Subjek tidak 

pernah mengikuti 

kegiatan sosial 

dirumahnya 

karena sibuk 

Minat 

terhadap 

lingkungan 

sosial di 

rumah 

+++ 
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bekerja dan lebih 

sering pergi 

bersama temen 

kerja.  

sedikit. 

41 Dulu eyang sekolah 

sampai mana? 

Sampai SMA kelas 2     

42 Eyang puas dengan 

pendidikannya enggak 

yang? 

Nilai saya dulu enggak ada yang 

item semuanya merah dari SD-

SMA. Ya enggak puaslah wong 

goblok mbak. 

GDN Subjek sering 

mendapat nilai 

jelek ketika 

sekolah dan 

merasa tidak puas 

akan prestasinya.  

Gambaran 

diri negatif 

+++ 

43 Eyang terus uang 

kerjanya dulu untuk beli 

apa? 

Beli apa ya paling buat makan terus 

jajan itu mbak. Beli bedak, rokok 

paling. 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

Minat 

terhadap 

uang 

MU 
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sekarang 

44 Eyang puas sama 

pekerjaannya? 

Enggak to mbak. GDN Subjek sering 

mendapat nilai 

jelek ketika 

sekolah dan 

merasa tidak puas 

akan prestasinya.  

Gambaran 

diri negatif 

+++ 

45 Terus eyang enggak puas 

kenapa yang? 

nek saya pinter saya kerja di kantor 

dapet duit banyak bisa beli rumah 

mobil wong gobloke isone kerjo 

yon gene tok mbak. 

SM Subjek menyesali 

kebodohanya 

karena membuat 

subjek menjadi 

hidup 

kekurangan.  

Selalu 

mengeluh 

+++ 

46 Sekarang diusia eyang 

yang udah segini yang 

dirasakan apa? 

Apa ya mbak ya paling ini to susah 

sekarang enggak punya apa-apa 

mau ini itu enggak bisa Cuma 

nunggu dikasih aja.  

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

Minat 

terhadap 

uang 

MU 
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sekarang 

47 Eyang ada persiapan 

untuk hari tuanya enggak 

yang?? 

Persiapan apa mbak hahahaha 

persiapan matinya…hahaha 

CM Subjek tidak 

memikirkan 

persipan dihari 

tua, 

Cuek 

terhadap 

masa 

tuanya. 

++ 

48 Bisa diceritakan enggak 

yang tentang orangtuanya 

eyang? 

Ibu ku meninggal waktu saya umur 

9 tahun terus diangkat anak sama 

bulek ya. 

HJ Subjek tidak 

dekat dengan 

orangtuanya 

karena dijauhkan 

oleh keluarga ibu. 

Hubungan 

yang sangat 

jauh dari 

orangtua.  

+++ 

49 Enggak ikut bapak yang? Enggak boleh ya…aku kan Cuma 

satu terus dijauhkan nanti kalau 

kawin lagi kan malah sama tiri.   

HJ Subjek tidak 

dekat dengan 

orangtuanya 

karena dijauhkan 

oleh keluarga ibu. 

Hubungan 

yang sangat 

jauh dari 

orangtua.  

+++ 

51 Kalau sama keluarga 

tante gimana yang? 

Ya baik Cuma pelit jadi aku SMA 

langsung keluar langsung nikah. 

Bulek ku itu orangnya perhitungan 

banget karo ponakane makanya kan 

aku enggak suka.  

RIB Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan sikap 

tantenya. 

Relasi 

interpersona

l buruk 

+++ 
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52 Berarti eyang aslinya 

enggak nyaman tinggal 

sama buleknya? 

Ya iya mbak. wong perhitungan 

banget kalau kasih jajan. Aku sering 

tukaran kok mbak 

mbiyen…hahahah 

SP Subjek sering 

bertengkar 

dengan tantenya 

karena masalah 

uang saku. 

Sikap 

permusuhan  

+++ 

53 Gimana pendapat eyang, 

kualitas hubungan eyang 

dengan orangtua 

Sama orangtua ya enggak ada wong 

enggak deket kok 

HJ Subjek tidak 

dekat dengan 

orangtuanya 

karena dijauhkan 

oleh keluarga ibu. 

Hubungan 

yang sangat 

jauh dari 

orangtua.  

+++ 

57 Setelah menikah ada 

perubahan sikap dari 

suami enggak yang? 

Oh ya ada…hahaha ini mata ku 

katarak kan gara-gara dipukul di 

mata to.  

HTH Subjek 

mengalami 

KDRT. 

Hubungan 

rumah 

tangga tidak 

harmonis 

+++ 

59 Teris gimana yang setelah 

eyang dipukuli? 

Ya aku minta cerai to. HTH Subjek 

mengalami 

KDRT. 

Hubungan 

rumah 

tangga tidak 

harmonis 

+++ 

60 Terus suami setuju yang? Iya dia setuju wong selama nikah 

dia itu enggak nafkahi aku mbak, 

HTH Subjek 

mengalami 

Hubungan 

rumah 

+++ 
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duite malah dikekke ibune, bojone 

malah orak dikei makane kan aku 

kerja ya buat tak bikin seneng 

sendiri. 

KDRT. tangga tidak 

harmonis 

61 Terus setelah cerai eyang 

tinggal dimana? 

Lha saya ki ditipu mbak jebul omah 

sing tak panggoni pas nikah kui 

omah orak atas nama ku padahal 

ngomonge pas nikah kui omah 

diatas namake jeneng ku. tuku omah 

kui kan aku yo melu bayar listrik, 

banyune mbak terus nek bar nikah 

ngene kan aku rak entuk opo-opo to, 

wong aku nek ngelingi iki ki 

jengkel dewe/ 

HTH Subjek 

mengalami 

KDRT. 

Hubungan 

rumah 

tangga tidak 

harmonis 

+++ 

63 Terus yang pentingkan 

eyang enggak di KDRT 

lagi, eyang tinggal 

dimana? 

Tapi kan aku ya rugi to mbak kalau 

itu atas nama ku kan bisa tak 

kontrake malah aku dapet duite bisa 

buat hidup. 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

Minat 

terhadap 

uang 

MU 
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sesuai keadaan 

sekarang 

66 Eyang ngerasa gimana 

dari semua pengalaman 

hidupnya eyang? 

Pait ya tapi aku tak biarin aja 

enggak tak pikir.  

CM Subjek tidak 

begitu 

memikirkan 

nasibnya. 

Cuek akan 

nasibnya  

++ 

67 Iya yang penting seneng 

ya eyang? 

Ya yang penting kerja dapet uang 

bisa buat seneng-seneng lah. 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

MU 

68 Eyang lebih seneng masa 

tua pas sebelum di Panti 

apa yang sudah di Panti? 

Ya senengnya pas masih muda bisa 

kerja cari uang buat seneng-seneng 

mbak. 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

Minat 

terhadap 

uang 

MU 
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muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

69 Eyang punya anak enggak 

yang? 

Punya sakjane tapi keguguran kok...      

70 Karena apa yang? Aku juga enggak tau mbak  CM Subjek tidak 

mempedulikan 

kehamilannya. 

Cuek akan 

kandungann

ya. 

++ 

71 Periksa ke dokter enggak 

yang? 

Periksa tapi lupa to ya udah lama 

kok. 

CM Subjek tidak 

mempedulikan 

kehamilannya. 

Cuek akan 

kandungann

ya. 

++ 

72 Eyang menikmati masa 

tuanya enggak yang? 

Yang mau dinikmati apanya mbak 

wong adanya segini tok ya udah 

gimana lagi. 

SM Subjek selalu 

mengeluh akan 

nasib masa tuanya 

yang tidak 

menyennagkan. 

Selalu 

mengeluh 

akan masa 

tuanya. 

+++ 

73 Maksudnya setelah 

tinggal di panti kan eyang 

bisa makan tidur enak 

Iya enak mbak tapi enggak punya 

duit ya gini-gini aja. 

SM Subjek selalu 

mengeluh akan 

nasib masa tuanya 

Selalu 

mengeluh 

akan masa 

+++ 
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yang? yang tidak 

menyennagkan. 

tuanya. 

74 Eyang kemarin hari ibu 

acaranya apa? 

Oh itu dibawakan bubur sum-sum 

padahal kan dari TV ya masak 

bawanya makanan bukan duit 

hahahaha 

MU Orientasi 

terhadap uang 

masih tinggi dan 

masih 

mempertahankan 

pola hidup masa 

muda yang tidak 

sesuai keadaan 

sekarang 

Minat 

terhadap 

uang 

MU 
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Tabel 4. intensitas subjek I 

Tema Koding Intensitas Keterangan 

Penyesuaian 

Pribadi 

Penyesuaian 

diri patologis  
PYP +++ 

a.Peristiwa kecelakaan yang 

berulang kali dialami oleh 

subjek membuat subjek 

menjadi trauma.  

b.Meninggalnya suami, 

membuat subjek trauma dan 

menunjukan emosi-emosi 

negative yang mengganggu 

keseharian subjek dirumah dan 

lingkungannya. 

c. Persepsi tidak akurat terhadap 

perubahan fisik di masa tua 

Melarikan diri 

dari kenyataan  
MDK +++ 

Subyek selalu mengenang masa 

lalunya, peristiwa kecelakaan, 

kenangan bersama suami semasa 

hidup dan sering teringat apabila 

menemui rekan-rekan suaminya, 

subjek merasa tidak nyaman dan 

tidak tenang tinggal di Rumah 

dan berada didekat dengan 

keluarga dan temen-temannya 

dan pergi ke Panti.. 

 
Persepsi tidak 

sesuai relita  
PSR ++ 

Subjek sering mengeluh akan 

perubahan fisiknya karena 

subjek merasa malu dan tidak 

nyaman akan keadaan fisiknya 

sekarang. 

Penyesuaian

Lingkungan 

Fisik dan 

sosial 

Tingkah laku 

anti sosial  
TAS +++ 

Kematian suami membuat 

subjek meninggalkan segala 

kegiatan yang dilakukan oleh 

subjek dan kurang berminat 

terhadap lingkungan dan peran 

pribadinya. 
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Melarikan diri 

dari kenyataan 

 

MDK ++ 

Subjek merasa kurang semangat 

di Panti karena kegiatan yang 

sedikit dan relasi sedikit 

sehingga subjek sering 

menghabiskan waktu untuj tidur-

tiduran. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

RIB ++ 

Relasi subjek dengan teman-

teman di Panti sangat sedikit dan 

subjek membatasi interaksinya 

hanya pada orang-orang tertentu 

saja. 

Persepsi tidak 

sesuai relita  
PSR ++ 

Subjek tinggal di Panti atas 

keinginan sendiri tetapi subjek 

sulit menerima perubahan fisik 

yang ada di Panti seperti luas 

ruangan, kasur dan tingkat 

kebisingan yang membuat 

subjek sulit untuk istirahat.  

Penyesuaian 

pekerjaan 

Persepsi tidak 

sesuai relita  
PSR ++ 

Subjek sering mengeluh akan 

perubahan kegiatannya yang 

semakin menurun dan banyak 

menganggur dan berorientasi 

pada masa lalunya. 

Melarikan diri 

dari kenyataan 

 

MDK ++ 

Subjek merasa kurang semangat 

di Panti karena kegiatan yang 

sedikit dan relasi sedikit 

sehingga subjek sering 

menghabiskan waktu untuj tidur-

tiduran. 

Penyesuaian 

keluarga 

Melarikan diri 

dari kenyataan 
MDK +++ 

Setelah mengalami trauma 

subjek menjadi tidak dekat 

dengan anak dan cucunya dan 

selalu memikirkan diri sendiri. 

Tingkah laku 

anti sosial 
TAS ++ 

Setelah kematian suaminya 

subjek menjadi tertutup terhadap 

keluarganya.  
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Relasi 

interpersonal 

buruk 

RIB ++ 
Hubungan subjek dengan 

keluarga menjadi tidak baik 

seperti dulu. . 
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Tabel 5. intensitas subjek 2 

Tema Koding Intensitas Keterangan 

Penyesuaian 

pribadi 

Melarikan diri 

dari kenyataan 
MDK +++ 

Subjek sering menghabiskan 

waktunya untuk tiduran dan 

mengenang masa lalunya. 

Penyesuaian 

diri yang 

patologis 

PYP ++ 

Subjek sering menghabiskan 

waktunya untuk 

mengkhawatirkan nasibnya dan 

cemas memikirkan jalan keluar 

yang sulit sehingga sering 

merasa stress. 

Persepsi tidak 

sesuai realita 
PSR +++ 

Subjek sering mengeluh akan 

keadaannya yang sekarang 

sebagai akibat dari masa lalunya 

yang tidak menyenangkan. 

Penyesuaian

Lingkungan 

Fisik dan 

sosial 

Relasi 

interpersonal 

buruk 

RIB ++ 

Subjek tidak banyak berinteraksi 

dengan teman-teman di Panti 

sehingga hubungan subjek 

dengan teman-temannya tidak 

dekat. 

Tingkah laku 

anti sosial 
TAS ++ 

Subjek kurang berminat 

berinteraksi dengan teman-

teman di Panti. 

Persepsi tidak 

sesuai realita 
PSR ++ 

Subjek tinggal di Panti atas 

keinginan sendiri tetapi tidak 

membuat subjek mudah 

menerima perubahaan keadaan 

fisik setelah tinggal di Panti 

seperti ruangan yang terlalu 

besar tidak mempunyai ruang 

privasi dan sulit untuk istirahat 

karena bising, 

Melarikan diri 

dari kenyataan 
MDK ++ 

Subjek sering menggantungkan 

dirinya kepada teman-temannya 

untuk bertahan hidup 
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Penyesuaian 

pekerjaan 

Persepsi tidak 

sesuai realita 
PSR ++ 

Subjek sering mengeluhkan dan 

menyesali nasibnya 

Relasi 

interpersonal 

buruk 

RIB ++ 

Relasi interpersonal subjek 

dengan keluarga sangat buruk 

sehingga subjek tidak 

merindukan kehadiran 

keluarganya. 

Penyesuaian 

keluarga 

Tingkah laku 

anti sosial  
TAS ++ 

Subjek tidak memiliki minat 

yang banyak untuk berhubungan 

dengan keluarga.  
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Tabel 6. intensitas subjek 3 

Tema Koding Intensitas Keterangan 

 

Penyesuaian 

pribadi 

Persepsi tidak 

sesuai realita 
PSR +++ 

Minat subjek akan uang masih 

sangat tinggi dan subjek masih 

mempertahankan gaya hidup 

masa mudanya yang sudah tidak 

sesuai dengan usia dan keadaan 

ekonomi subjek dan subjek 

merasa bodoh sehingga masa 

depannya rusak dan tidak 

membahagiakan.. 

Melarikan diri 

dari kenyataan 
MDK ++ 

Subjek tidak pernah memikirkan 

masa depannya, subjek sibuk 

menikmati masa itu dengan 

bersenang-senang.  

Penyesuaian

Lingkungan 

Fisik dan 

sosial 

Sikap 

permusuhan 
SP +++ 

Relasi subjek dengan teman di 

panti banyak disi dengan 

permusuhan karena sikap subjek 

yang dinilai sering melanggar 

norma sosial di Panti. 

Relasi 

interpersonal 

buruk 

RIB ++ 

Relasi interpersonal subjek 

sangat buruk karena subjek 

menunjukan sikap permusuhan 

pada teman-teman dan juga 

petugas Panti. 

Tingkah laku 

anti sosial 
TAS ++ 

Subjek kurang berminat 

berinteraksi dengan teman-

teman di Panti. 

Persepsi tidak 

sesuai realita 
PSR ++ 

Subjek selalu mengeluh akan 

perubahan fisik di Panti karena 

bangsal yang luas tidak 

diimbangi dengan fasilitas kipas 

angin membuat subjek sulit 

istirahat karena kepanasan 
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selain itu porsi makanan yang 

didapatkan dirasa sangat kecil 

sehingga subjek tidak kenyang 

meskipun sudah makan.  

suaian 

pekerjaan 

Gambaran diri 

negative 
GDN +++ 

Subjek merasa dirinya bodoh 

sehingga hanya bisa bekerja 

seadanya. 

Persepsi tidak 

sesuai realita 
PSR +++ 

Orientasi subjek akan uang 

sangat tinggi sehingga semakin 

berkurangnya kesempatan 

bekerja membuat subjek tidak 

mempunyai pendapatan dan 

tertekan karena tidak dapat 

memenuhi keinginannya 

Penyesuaian 

keluarga 

Relasi 

interpersonal 

buruk 

RIB ++ 

Relasi interpersonal subjek 

dengan keluarga sangat buruk 

sehingga subjek tidak 

merindukan kehadiran 

keluarganya. 

Tingkah laku 

anti sosial 
HJ +++ 

Subjek tidak dekat dengan 

orangtuanya dan hubungan 

subjek dengan orangtuanya 

sangat jauh.  

 
Sikap 

permusuhan 
SP +++ 

Subjek mempunyai hubungan 

yang tidak baik dengan 

keluarganya karena kerep diisi 

dengan pertengkaran. 
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Tabel 7. Matriks Subyek 1 

Penyesuaian Pribadi 

 PYP MDK PSR 

PYP  
+++ 

 

MDK   
+++ 

PSR    

 

Keterangan : 

PYP  : Penyesuaian yang patologis 

MDK  : Melarikan diri dari kenyataan 

PSR  : Persepsi tidak sesuai realita 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Lingkungan Fisik dan  Sosial 

 TAS MDK RIB  PSR 

TAS  
+++ 

 
 

MDK   
++  

RIB    
++ 

PSR    
 

 

Keterangan: 

TAS  : Tingkah laku anti sosial 

MDK : Melarikan diri dari kenyataan 

RIB  : Relasi interpersonal buruk 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian pekerjaan 

 

 PSR MDK 

PSR  ++ 

MDK   

 

Keterangan: 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

MDK : Melarikan diri dari kenyataan 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Keluarga 

\ 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

OM : Orientasi pada masa lalu 

MP : Minat pribadi tinggi 

MSD : Minat sedikit 

RIB : Relasi interpersonal buruk 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 

 

 

 

 

 

 

 MDK TAS RIB 

MDK  
++  

TAS   
++ 

RIB   
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Tabel 8. Matriks Subyek 2 

 

Penyesuaian Pribadi 

 PYP MDK PSR 

PYP  ++  

MDK   ++ 

PSR    

 

Keterangan : 

PYP : Penyesuaian yang patologis 

MDK : Melarikan diri dari kenyataan 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Lingkungan Fisik dan Sosial 

 TAS RIB PSR 

TAS  ++  

RIB   ++ 

PSR    

 

 

Keterangan : 

TAS : Tingkah laku anti sosial 

RIB : Relasi interpersonal buruk 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Keluarga 

 TAS RIB 

TAS  ++ 

RIB   

 

Keterangan : 

RIB : Relasi interpersonal buruk 

TAS : Tingkah laku anti sosial 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Pekerjaan 

 PSR MDK 

PSR  ++ 

MDK   

 

Keterangan : 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

MDK : Melarikan diri dari kenyataan 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Tabel 10. Matriks Subyek 3 

Penyesuaian Pribadi 

 PSR MDK 

PSR  
++ 

MDK   

 

Keterangan : 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

MDK : Melarikan diri dari kenyataan 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Lingkungan Fisik dan Sosial 

 SP RIB TAS PSR 

SP  ++   

RIB   ++ ++ 

TAS     

PSR     

 

Keterangan : 

SP : Sikap permusuhan. 

RIB : Relasi interpersonal buruk. 

TAS : Tingkah laku anti sosial 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

 : Mempengaruhi 

 

 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Penyesuaian Pekerjaan 

 GDN PSR 

GDN  ++ 

PSR   

 

Keterangan : 

GDN : Gambaran diri negative 

PSR : Persepsi tidak sesuai realita 

 

Penyesuaian Keluarga 

 RIB HJ SP 

RIB  +++  

HJ   ++ 

SP    

 

Keterangan : 

RIB : Relasi interpersonal buruk 

HJ : Hubungan yang jauh 

SP : Sikap permusuhan 

HTH : Hubungan tidak harmonis 

 : Mempengaruhi 
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 : Saling berhubungan 

+ : Pengaruh kurang 

++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 
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Tabel 10. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek  

TEMA S1 S2 S3 KETERANGAN 

Penyesuaian 

diri yang 

patologis 

+++ ++ +++ Subjek 1, 2 ,dan 3 sama-sama sering 

mengenang kenangan masa lalunya, 

terutama kenangan-kenangan buruk 

atau kenangan yang tidak 

menyenangkan dan  minat mereka 

masih berada pada masa mudanya 

sehingga mengalami cemas dan trauma. 

Persepsi tidak 

seuai realita 

+++ ++ +++ Sering mengenang masa lalunya 

membuat subjek 1, 2 dan 3 sering 

mengeluhkan takdir masa lalunya yang 

dirasa ridak menyenangkan. Subjek 1,2 

dan 3 juga sering mengeluh akan 

keadaan yang sekarang dan menyesali 

masa sekarang sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu subjek 1,2 dan 3 

selain itu  Kehilangan kegiatan 

rutinitas, kehilangan teman-teman kerja 

dan penghasilan membuat subjek 1,2 

dan 3 sering mengeluh akan perubahan 

kegiatan di masa lansia yang dirasa 

sangat membosankan dan tidak lagi 

mempunyai uang untuk membeli 

kebutuhan skunder yang subjek 3 

inginkan. 

Tingkah laku 

anti sosial 

+++ ++ ++ Kesibukan subjek 1.2 dan 3 dalam 

urusan pribadinya karena sering 

mengenang masa lalu membuat subjek 

1,2 dan 3 sering memikirkan dirinya 

sendiri dan membuat subjek 1.2 dan 3 

tidak berminat terhadap lingkungan 

sosialnya karena subjek 1.2 dan 3 
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hanya melakukan interaksi dengan 

teman-teman dan petugas panti hanya 

seperlunya saja atau dengan intensitas 

yang rendah. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

++ ++ ++ Minat yang rendah terhadap 

lingkungan sosial membuat relasi 

interpersonal subjek 1,2 dan 3 terhadap 

orang-orang yang berada di satu 

lingkungan yang sama menjadi buruk, 

Subjek 1.2 dan 3 merasa hubungan 

yang terjalin hanya untuk keperluan 

tertentu saja dan  Hubungan yang jauh 

atau tidak harmonis membuat relasi 

interpersonal subjek 1,2 dan 3 dengan 

keluarganya menjadi buruk. Subjek 

merasa tidak nyaman tinggal bersama 

keluarga, interaksi yang terjalin hanya 

seperlunya saja dan tidak mempunyai 

ikatan kekeluargaan yang dekat. 

Melarikan diri 

dari 

kenyataan 

+++ ++ +++ Memasuki masa lansia membuat subjek 

1,2 dan 3 kehilangan rutinitas masa 

mudanya dimana ketika masih muda. 

subjek 1 dan 2 banyak menghabiskan 

waktu di Panti untuk menyendiri dan 

tidur-tiduran. Subjek 3 banyak 

menghabiskan waktunya untuk keluar 

dan menyendiri dan menyibukan diri 

dengan mengkonsumsi merokok dan 

subjek 1, 2 dan 3 kurang semangat 

dalam menjalani masa tuanya di Panti 

Werdha. 
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LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN 
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LAMPIRAN D 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT LAMPIRAN E 

PERNYATAAN BEBAS 

PLAGIASI 
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