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LAMPIRAN A 

Panduan Observasi dan Wawancara 

Subjek 
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PANDUAN WAWANCARA 

IDENTITAS SUBYEK  

Nama  : .............................................. 

Tempat, tanggal lahir  : .............................................. 

Usia masuk SOS  : ............................................... 

Hobi  : ...............................................  

Pendidikan  : ................................................  

Lama menjadi tante  : ................................................ 

Lama menjadi ibu asuh  : ................................................. 

Jumlah anak dan usianya  : .................................................  

I. Motivasi internal dan eksternal 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Motivasi subjek menjadi ibu asuh   

b) Nilai-nilai yang dimiliki    

c) Bentuk dan dukungan keluarga   

II. Emosi positif dan negatif, pola asuh, serta perilaku menolong 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Emosi yang muncul ketika 

mengurus anak dan rumah 

  

b) Sikap ketika ada anak baru   

c) Pola asuh yang digunakan   

d) Prioritas diri dan prioritas anak   
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III. Kendala, permasalahan, tantangan, suka dan duka 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Tanggung jawab yang dimiliki : 

- rumah 

- anak 

 

 

 

b) Suasana lingkungan sosial : 

- hubungan/interaksi dengan 

sesama ibu asuh 

- hubungan/interaksi dengan 

pembina dan karyawan 

 

 

 

 

c) Kendala mengurus anak lebih dari 2   

d) Tantangan   

e) Suka dan duka   

IV. Dampak Psikologis dan sosial 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Menopause 

- Pengaruh terhadap pola asuh 

- Perubahan fisik dan emosi 

yang terjadi 

 

 

 

b) Dampak psikologis 

- Emosi yang muncul saat 

berinteraksi dengan anak 

- Pergumulan 
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c) Dampak sosial 

- Penilaian orang lain atau 

lingkungan 

 

 

 

 

V. Faktor yang membuat ibu asuh bertahan 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Faktor penyebab ibu asuh bertahan   

b) Pencapaian yang membuat bahagia, 

berhubungan dengan keberadaan dan 

perilaku anak 

  

VI. Makna hidup 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

Makna hidup atau value yang didapat   

 

PANDUAN OBSERVASI 

Pakaian dan asesoris yang dipakai  

Mimik wajah yang sering muncul  

Gerak-gerik tubuh yang muncul  

Perilaku yang muncul saat berinteraksi 

dengan peneliti 

 

Perilaku yang muncul saat berinteraksi 

dengan orang lain (jika ada) 
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LAMPIRAN B 

Hasil Wawancara 
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Lampiran 1. Verbatim Subjek 1 

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA I : 9 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

1 Tempat 

lahirnya bu ? 

Maumere, 9 juni 1963     

2 Usia masuk 

di SOS bu ? 

53 ya eh 30 lebih 33 kah atau 34     

3 Lama jadi 

tante, berapa 

lama bu ? 

selama jadi tante di SOS 8 tahun, saya menikmati ada suka 

duka tapi setelah jadi ibu saya belajar dari rumah ke rumah 

yang baik saya ambil, rumah ini yang mengurus sampai 

semuanya mbak saya suka bagus cuci baju luar biasa, duh 

anak-anak bajunya anak-anak tante itu memang berat 

banyak, sekarang ada mesin ini 

    

4 dulu masih 

pakai tangan 

iya, mau masuk dirumah ada rasa takutnya, saya mau kerja 

apa mau disuruh apa, nangis pasti, rumah 11 dulu ada ibu-

ibu yang sudah wah, spreinya semua kotor taruh disitu 

cuci sikat. Rumah-rumah tertentu dicuci baju kalau di bu 

PJ saya nyapu siram bunga, rumah yang lain lepas saya 

tinggal masak nyapu ngepel nyuci baju anak 

PT Perasaan 

Takut 

++ Takut 

masuk 

kerumah-

rumah 

5 lama jadi ibu 

asuh 

sudah jadi ibu ini sudah 8 tahun lebih mau 9 tahun ini 

mbak. saya di SOS sudah mau 17 tahun lho mbak 
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6 jadi tante 

dan ibu asuh 

haha menikmati kok mbak saya, saya malah doakan doa 

saya doa dulu semoga di SOS tempat kerjaku yang 

terakhir, itu hehe. tapi ada rasa pengen mau keluar ada 

    

7 kalau 

sekarang 

anak-anak 

yang ada bu? 

didalam rumah ini 6, tapi kalau ditanya anak saya ada 10, 

saya hitung dengan yang ada dikos diasrama itu anak saya 

didalam rumah di villages 6 saya hitung semua anak 

hahaha justru anakku si RN nggak hitung dulu dia ini 

orang masih serumah suruh sama orang saya nggak mau 

    

8 awal-awal 

ibu jadi ibu 

asuh itu apa 

sih bu 

motivasinya 

bu ? 

saya ya awal mau masuk saya mungkin awalnya itu kerja 

mau cari kerja mbak, yang penting saya kerja. soalnya 

saya kerja ditempat lain dulu dikantor otonomi daerah 

kami berapa orang harus itu ya saya sudah dirumah saya 

pusing mau gila saya, waduh tidak punya teman segala 

macam. Terus satu bulan dirumah dapat panggilan 

panggilan dari kantor tu kirain mau kerja ternyata temanku 

yang itu suaminya dokter itu tugasnya di SOS flores bilang 

kamu mau kerja di SOS saya langsung mau tapi nggak 

ngerti SOS padahal dekat tapi saya nggak ngerti kerja 

seperti ini jadi ibu asuh baru dengar ibu asuh itu pertama 

kali itu, jadi selama itu senang senang hura hura kerja tapi 

ibu harus kami rekomendasikan ini boleh kita tuliskan 

nama ibu dengan suami yang meninggal, boleh saya mau 

yang gitu yang penting saya dapat bekerja udah mereka 

tulis itu suruh saya menghadap di SOS Flores, saat itu 

pimpinan pak AW masih ke sini ketemu pak AN dan 

besoknya pak AW datang dan saya kesana disuruh buat 

IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

 

 

 

 

 

Ingin 

Bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditawari 

Pekerjaan 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengingin

kan 

pekerjaan, 

untuk 

mengisi 

waktu 

luang 

karena 

sudah 

sebulan 

dirumah. 

Subjek 

ditawari 

temannya 

untuk 

mendaftar 
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lamaran saya langsung masukan lamaran suruh saya 

masuk kerja saya pertama itu kerja disini kantornya buka 

berapa jam mereka bilang buka 24 jam ya heran heran sih 

heeh diam aja gitu saya masukkan disitu masukan lamaran 

mbak mereka suruh saya langsung masuk besoknya saya 

tawar menawar lagi dipimpinan pak boleh sesudah paskah 

saya mau ikut koor dulu nyanyi digereja dulu oh boleh saat 

itu langsung masuk berat mau melangkah berat anakku 

sesudah lihat itu karena waktu itu RN anakku masih kecil 

SD kelas 2 aduh mau berangkat sore itu saya nggak bisa 

mbak berat mau gimana dengan dia, memang dari kecil 

dengan om nya itu tapi berat, pagi-pagi dia pergi sekolah 

supaya dia jangan lihat saya, saudaraku antar saya di SOS. 

2 minggu tu saya nangis terus lho mbak nangis dengan 

anak keluar kota seperti itu sangat mbak ini nangis tapi 

teman-teman itu mengerti dengan saya biarkan kerja saya 

ini yang ini ni bilang lagi tawar menawar ibu PJ itu kan 

dekat ya, bu RD nanti ini ya kalau bapak-bapak keliling bu 

RD hanya bangun biar saja tidur nanti anak-anak pergi 

sekolah baru kita sama sama masak pagi masak bu RD 

tidak usah mereka bilang gitu oke. lama-lama baru ya 

sudah 2 minggu lewati itu ya mau gimana ya mbak, mau 

nggak mau saya harus jalani heeh pas 1 bulan 2 bulan saya 

ikut test di seminari tinggi Lodalero, itu test kirain enak 

ternyata menyatakan lulus tidaknya, lulus disitu sampai 3 

4 bulan disitu saya harus training, di Jawa di semarang ini 

 

 

PPA 

 

 

Putus asa 

 

 

+++ 

di SOS 

Flores 

Subjek 

merasa 

putus asa 

karena 

semua 

pekerjaan 

dilakukan 

sendiri 



 

127 

1 bulan, trainingnya di Jakarta, saya training mbak aduh 

baru pertama kali pisah dengan keluargaku mbak biasanya 

kan mbak saya bergantung ya dekat saja dengan saudara-

saudara ku tapi mama sudah nggak ada orangtua, pisah 

dengan keluarga itu bukan hanya anak tapi semuanya, 

aduh mbak tensiku turun naik nangis teriak saya waktu itu 

dijakarta mbak 3 bulan disitu pimpinan yang bapak Agus 

Prawoto ini kemungkinan ibu-ibu yang dari Flores 

tugasnya di Jawa, teriak kami nangis kayak nggak mau 

menerima karena pertama kali pisah itu dengan keluarga 

biarkan dulu dia pulang. Saya ditawarkan itu anaknya 

boleh dibawa ke SOS tapi saya tidak percaya dengan 

siapapun hanya dengan keluarga biar ibu satu rumah 

dengan anak, saya tidak mau keluarga juga tidak mau. 

Sampai setelah itu selesai 3 bulan disitu Jakarta kembali 

lagi ke Flores, di Flores hanya berapa bulan saya juga 

orang minta dikeluarga sampai bendahara sendiri minta 

ibu harus di Jawa, apa? belajar ya di jawa mesti SOS 

keluarga kok gini tapi saya juga awal tu nggak bisa juga 

mbak, lama lama disini itu mbak kirain enak aja aaaa gulat 

batinku ini dengan ibu ada yang ya macam-macam orang 

sudah ibu kan beda ya beda dengan ini, perasaannya takut 

mbak apa segala macam itu ada tapi saya jalani aja. Tiap 

tahun saya cuti. Cuti pertama kali mbak saya 2 bulanan 

lebih pakaianku disini sudah mau ini ni nggak lagi, 

akhirnya saya kembali lagi disini, sampai yang keberapa 
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kali saya baru 1 bulan 1 bulan, disini saya sudah 5 tahun 

saya suruh pilihan 2 tahun saya mulai oleng 3 tahun sudah 

lumayan, disuruh anakku suruh bawa tidak juga satu 

rumah keluarga nggak ijinin, saya juga banyak ya 

pertimbangkan segala macam takut memang saya takut 

kalo anakku sakit terus gimana, terus pak WJ datang 

enggak kalo ada om nya saya nggak masalah, saya kalo 

lihat anakku sakit nggak bisa pak, ya sudah mereka 

mengerti semua omong ke pusat. 5 tahun 6 tahun saya 

diberi kesempatan, mau memilih pindah balik ke SOS 

Flores atau disini, saya menjawab saat itu pertama panggil 

saya bu RD nggak mau menikah ya waaoow saya nangis 

mbak Jesica saya nangis berarti benar-benar suamiku 

nggak ada, saya ngerti meninggal ya mbak, tapi kan 

perasaanku apa ya mbak Jesica ya ada berarti sudah nggak 

ada nangis saya, nggak mau lagi pak. Ibu mau memilih 

disini boleh kembali ke SOS Flores boleh disuruh pak HD 

saya bilang saya mau memilih di semarang, kalau saya 

memilih di SOS Flores ya nggak tau mungkin menikah 

lagi kah atau apa saya tidak mau, karena saya di SOS 

Flores saya harus belajar lagi mengenal lagi anak-anak. 

Kalau di SOS Semarang saya sudah kenal anak-anak 

semua saya sudah menyatu dengan SOS Semarang, 

yaudah nggak lagi pimpinan tanya, saya sudah menyatu 

dengan di Semarang, yaudah jadi SOS disana sudah tidak 

mengharapkan saya disana pegang rumah berapa nggak 



 

129 

mau lagi ya sampai saat ini setelah saya pegang rumah, 

nggak juga pikiran kayak gini putus asa pasti ada, ya capek 

keluhan-keluhan gitu ya dengan teman-teman tertentu 

mau gimana nggak mulus ya jalani jalani yah kadang 

seperti itu mbak bosan kah makanya ibu-ibu dikasih 

refreshing ini biar nggak sumpek mbak. Saya pernah tidur 

dihotel mbak senang tidur diambarawa, anak-anak tanya 

ibu dimana? di mbak RN, biar tenang 

9 Terus waktu 

awal masuk 

itu ada 

dorongan 

dari orang 

lain nggak 

bu? kayak 

kamu masuk 

sos aja gitu 

Tidak ada mbak, jadi saudaraku sudah ngerti SOS itu 

seperti apa, saya hanya kenal saudara kandungku yang 

pasang AC segala macam kerusakan kan dia di SOS 

masang-masang, dia cerita dengan ada ibu paula dan anak 

tapi saya nggak bayangkan sampai itu, tempat itu saya 

lewat tapi nggak lihat ini perumahan banyak nggak tanya 

mungkin ada apa, apa mungkin perumahan atau apa, 

nggak ngerti anak-anak yang itu nggak ada nggak tau 

dibayanganku. Setelah saya masuk baru saya tau 

    

10 Berarti 

waktu awal-

awal itu 

motivasi ibu 

cuma saya 

pengen kerja 

kerja ? dan 

orang lain 

saudara 

Iya kerja kerja, tidak mbak tidak ada mereka itu sayang 

dengan saya sangat sayang pokoknya saya itu kerja gitu. 

Saya mau training di Jawa tu juga berat mereka. Saya 

tempatkan disini saya cibir, terakhir pak HD kesana, bu 

RD nanti bulan ini agustus ya kesana, lalu saya bilang 

nggak nggak mau, datang juga bu AR bilang kekeluarga 2 

tahun, oke 2 tahun saya sudah 2 tahun berjalannya waktu 

gitu baru mungkin mereka lihat saya sudah agak mandiri , 

sudah itu baru mereka juga plong, mereka lihat saya mau 

KK Keluarga 

khawatir 

++ Keluarga 

khawatir, 

subjek bisa 

atau tidak, 

bisa masak 

atau tidak 

dan 

bisakah 
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ngasih 

motivasi ? 

menerima. Kalo awal-awal karna jauh itu mereka tau saya 

bisa masak atau nggak, saya awal masuk SOS kan tu 

mereka sangsi dia bisa masak atau nggak. Nggak cerita 

sama saya tanya di ibu yang di SOS situ keluargaku kan 

kenal, dia bisa masak atau nggak, ya saya masak pernah 

mbak biasa to saya masak itu didandang kukus nasi mbak 

bubur airnya banyak saya bilang saya salahkan lagi ibu itu 

ibu kan suruh saya berapa gelas to harus diatas ini ini 

mungkin mereka juga mengerti kalau buat salah kan lagi 

hahaha biasa masak tapi masak sebanyak itu, orang lain 

yang masak. Ya itu mbak, masuk SOS pertama saya kerja 

ya mbak nggak ada apa apa 

mengurus 

anak-anak 

11 Hal apa yang 

mendasari 

selama jadi 

ibu asuh ? 

Kasih 

 

    

12 Kenapa 

kasih bu ? 

Ya memang kalau kita bekerja di SOS tanpa kasih kita 

nggak bisa nggak mungkin. Anak-anak segitu banyak 

dengan sabar tadi mbak. Kalau kita nggak sabar nggak bisa 

mbak. Di SOS itu kasih cinta kasih tadi mbak. Itu yang 

utama itu kasih mbak. jengkel dengan anak mbak, saya 

orangnya gampang marah tapi setelah itu kayak merasa 

bersalah, saya coba intropeksi lagi pada anak-anak selalu 

begitu, mungkin semua ibu yang begitu mbak, nggak ada 

yang ibu yang nggak ini nggak tau lagi pengen marah ini 

tapi kita renungkan kembali anak-anak kasihan nggak 

CKS 

 

 

 

 

 

 

KA 

 

 

Cinta 

kasih dan 

sabar 

 

 

 

 

Kasihan 

dengan 

anak 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Harus 

memiliki 

cinta kasih 

dan 

kesabaran 

mengurus 

anak 

Merasa 

kasihan 

setelah 
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punya bapak mereka dengan siapa mbak, mereka cuma 

nggak suka datang di SOS karena keadaan jadi mereka 

disini tp kita mengerti memahami itu semua kita cukup 

enak. Pokoknya sekarang ini saya hanya merawat anak-

anak doakan mereka semoga jadi baik itu aja. ngomel jalan 

terus mbak, marah-marahi mereka pasti bukan marah apa 

kalau saya diamkan nggak mungkin ya saya nggak didik 

mereka mbak. RC seperti itu sampai jadi baik jadi lumayan 

ini ya awalnya seperti apa orang nggak tau. Ini ini sudah 

banyak perubahan, kerasnya seperti apa sudah menerima 

yg lain, ini ini sudah kayak kandungku sendiri jadi kayak 

beda RN kan sudah besar ya, beda ini saya sayang banget, 

jadi dia saya nggak urusan yg nggak terlalu, ini yang saya 

perhatikan RY RF dari kecil lho mbak saya sayang 

 

 

TA 

 

 

 

 

OT 

 

 

Tegas 

dengan 

anak 

 

 

Merasa 

menjadi 

orangtua 

 

 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

memarahi 

anak 

Tegas 

dengan 

anak dan 

mengarahk

an 

Mengangg

ap anak 

asuh 

sebagai 

anak 

subjek 

13 Ketika ibu 

jadi ibu asuh 

dukungan 

dari 

keluarga 

seperti apa ? 

Kadang keluarga saudara kandung pernah disini lihat anak 

dia juga merasa anak-anak ini punya bagian dari mereka 

juga kalau saya ini dia masukan terlalu keras marah nanti 

kita capek sendiri ya itu, sangat sayang pulang juga 

mereka dikasih uang sedikit. Saudara sepupuku datang 

disini kerja dikantor mana dikasih berapa orang disini 

selalu udah menerima ada yang kerja dijakarta datang 

kesini, mungkin dia dijawa kan ngerti anak panti seperti 

apa jadi tau sangat memahami datang kunjung disini 

    

14 Kalau 

bentuk 

dukungan 

Iya hmm mungkin mereka apa ya melihat saya happy ya 

mereka juga turut senang. Awal-awal itu kan mereka suruh 

menikah ya, tidak ada keluarga atau orangtua yang tidak 

KS Keputusa

n 

+ Keluarga 

mengharga

i keputusan 
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langsung ke 

ibu seperti 

apa 

mau anaknya menikah, senang, tapi pesannya jangan asal 

lagi, jangan orang yang ada istri, kami tidak melarangmu 

menikah tapi jangan asal lagi gitu ya, itu saya nangis 

diomong gitu saya sadar, karna ada yang mau dengan saya  

ditangan 

Subjek 

subjek 

untuk 

menjadi 

ibu asuh 

15 Berarti 

keluarga 

juga sangat 

mendukung 

? 

Sangat sangat mendukung memberi motivasi ya harus 

yang baik dengan anak-anak, jaga kesehatan kamu, 

komunikasi kami harus lancar mbak, saya kadang ini ini 

curhat yang baru saja saya curhat kesana, mereka ya 

menerima dengan baik caranya gimana saya siap-siap beli 

perlak, apa semua ini sekarang dia ini sudah terima untuk 

membantu kamu. Kalau saudaraku 1 bulan lebih tidur 

disini, karna nunggu mobil itu apanya belum beres lalu 

terakhir saya kirim surat-suratnya semua. Disini lama pak 

LK menerima baik dia tidur diwisma makan disini, disini 

nggak boleh terima laki-laki sekalipun saudara kandung 

DK Dukunga

n 

keluarga 

+++ Keluarga 

memberika

n motivasi 

dan 

mendengar

kan keluh 

kesah 

subjek 

16 Pernah 

mengasuh 

lebih dari 6? 

Pernah mbak, 10 anak     

17 emosi apa 

sih bu yang 

muncul 

ketika 

mengurus 

mereka bu ? 

Saya emosi itu berantakan, rumah berantakan anak nggak 

terlibat ngurus rumah. Apalagi perempuan kayak RF 

sudah remaja ya, sudah dikasih tau bajunya harus dilipat 

aduh mbak jadi kerjaan hanya bolak balik didepan sini tapi 

masih anak-anak ya mbak, itu RC rapi lho. Sekarang sudah 

mulai berapa hari ini saya jadwalkan 1 minggu, kamarnya 

tempat tidurnya nggak saya yang tarik 

ETS Emosi 

tidak 

stabil 

++ Marah saat 

rumah 

tidak rapi, 

bersih, 

serta anak 

tidak 

membantu 
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18 Itu kan 

perasaan 

jengkelnya 

bu, kalau 

perasaan 

lainnya bu ? 

Perasaan lain kalo yang senang-senang mereka nilai bagus 

aduh mbak betapa bahagianya saya dipuji orang kayak IO 

kemarin walaupun nggak juara tapi minggu lalu kan dia 

mewakili sekolah geguritan di salatiga. Karena dia pernah 

di sini SD juara 3 antar sekolah terus kemarin mewakili 

sekolah terus bapak pas raportan pak HD ya tp kita jangan 

mengharapkan juara ya bu tapi sdah tampil ya. Karena 

berapa pula sekolah nggak dapet jadi saya nggak 

masalah.hanya gurunya bilang anak ibu cerdas saya ngerti. 

Kalo RS sering bermasalah. Minggu kemarin wali kelas 

kirim wa fotonya didalam kelas tidur nyenyak. aduh saya 

mau emosi enggak saya hanya kirim lagi fotonya ke pak 

LK, pak LK memberi tahunya. Kalau masing-masing anak 

berbeda itu mbak hahaha 

AO 

 

PS 

 

 

PBG 

 

 

ETS 

Apresiasi 

dari 

orang lain 

Perasaan 

senang 

Perasaan 

Bangga 

Emosi 

tidak 

stabil 

++ 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

++ 

Orang lain 

memuji 

anak  

berprestasi 

Senang 

anak dapat 

nilai bagus  

Bangga 

saat anak 

mewakili 

sekolah  

Marah saat 

anak tidur 

dikelas 

19 Ada 

perasaan 

bahagia sih 

nggak bu 

ketika 

mengurus 

mereka dan 

terutama 

jadi ibu asuh 

? 

Saya sangat bahagia mbak, kadang gini kita sudah usia-

usia gini saya saya sih mikir kalau berkeluarga ya enak 

berkeluarga tu enak ada temen sharing, tapi itu kita harus 

memikirkan juga anak kita kerumah sakit uang kita yang 

kita kelola sendiri. kalau disini 100 % kesehatan total 

ditanggung oleh SOS ya uang kita uang kita sendiri 

walaupun sedikit berarti untuk uang makan nombok anak-

anak mau beli apa apa ya itu tapi ya kasarnya seperti itu 

mbak, jadi ya kita bisa refreshing kemana-mana karena 

kita training. Kalau diluar disana belanja bayarnya mahal 

banget, ini kan kita gratisan dapat ilmu begitu banyak 

walaupun praktek kita sudah praktek sehari-hari, psikolog 

PB Perasaan 

bahagia 

+++ Subjek 

merasa 

bahagia 

ketika 

menjadi 

ibu asuh 

kesehatan 

ditanggung 

SOS, bisa 

jalan-jalan, 

refreshing, 

dan bisa 
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semua itu orang yang luar biasa semua ya dimata saya, 

belum tentu saya diluar sana saya dapat seperti disini, tiap 

tahun kita rekreasi bareng seneng-seneng jadi ini 

istilahnya kita seneng gitu makan-makan enggak mikir 

nabung berapa, nggak ada. Bahagia mbak di SOS, dolan 

terus, itu. Yang penting ada uang sedikit 

ikut 

training 

20 Pernah 

merasa 

emosi 

kecewa juga 

nggak sih 

bu, baik itu 

ke anak ibu 

langsung ? 

Kecewa itu ada, kalau kecewa ke anak ada, kayak anakku 

pulang saya sudah didik sebelumnya tapi kok anak-anak 

merasa nggak bersyukur, mungkin saat itu usia mereka 

mungkin pengaruh teman sampai dipulangkan itu uang 

sekolah semakin banyak. Kadang saya rasa saya merasa 

yang bersalah, tapi kadang saya mikir ini saya didik yang 

bagus kok ini, saya mulai dari bangun pagi saya pikir apa 

kurangnya saya nggak ada itu karena dari keluarga 

mereka, kalau RE itu dari keluarga ada rasa-rasa salah, ada 

kecewa, kadang sesama ibu juga kadang ada, walaupun 

kita melihat yang dulu ya terlalu membedakan anak, saya 

ya merasa kecewa gitu, terlalu luar biasa ya. Merasa nggak 

bisa ini ini, ada mbak, kita sesama ibu hanya nggak rame 

nggak frontal terlalu hanya ada oo ibu ini-ini begitu, kayak 

bu UU nggak ikut pertemuan sakit dia diam saja malem 

nggak bisa tidur, ingat besok pagi anak makan apa masak 

harus bangun pagi, nasi apalagi nggak ada, kita mikir anak.  

PK 

 

 

MB 

Perasaan 

Kecewa 

 

Merasa 

bersalah 

+++ 

 

 

++ 

Subjek 

kecewa 

ketika anak 

tidak 

bersyukur 

dan anak 

sampai 

dipulangka

n 

Subjek 

merasa 

bersalah 

ketika anak 

melakukan 

sebuah 

kesalahan 

21 Ketika ada 

anak baru 

gimana sih 

Gini mbak kita kalau ada anak baru itu dari tim ya, 

misalnya pimpinan panggil saya atau pak JS, bu RD ini 

ada anak baru bu RD mau? mereka harus komunikasikan 
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bu cara 

menyikapin

ya ? 

dengan kita dulu, bu RD siap nggak, saya bilang usia 

berapa tahun darimana asalnya, kayak RC kemarin juga 

gini saya mau pak gitu, tapi ada beberapa ibu mungkin 

juga yang nggak ini, saya yang anak kecil saat itu bu saya 

ditanyakan juga saya nggak juga itu LO, pokoknya saya 

nggak mau, karena masih terlalu kecil lalu pimpinan SOS 

hargai daripada saya nggak urus jadi harus siapkan jadi 

saya langsung bilang kepada mereka kita akan ada anak 

lagi lho, senang mereka, pertama-tama senang banget tapi 

setelahnya itu gelut haha. Ya jadi saya dulu habis itu anak-

anak senang, kayak SA ini tanya ibu nggak dapet anak 

lagi, saya bilang kan ibu belum nggak mau bayi usia 

sekarang juga ada peraturan usia 50 tahun keatas tidak 

merawat bayi tapi ketika ibu mau ya silahkan, saya mau 

anak yg kayak paud,  kecil-kecil senang gandeng itu lho 

mbak. Sekarang saya laki atau perempuan mau tapi dulu 

harus perempuan mbak nggak mau laki  

22 Terus 

perlakuan 

ibu keanak 

baru gimana 

bu ? cara 

biar dia bisa 

menyesuaik

an diri ? 

Ya iya saya sampaikan ini nanti kamu kamarnya ini ini, 

melihat kalau dia sudah besar ya, kayak RC, kalau dia 

masih kecil kan ya saya harus sampaikan ke yang besar ini 

harus yaaa. Kalau yang besar-besar ya mengikuti. Kalau 

dulu TH datang VG nangis sampai satu minggu kangen, 

saya crita ibu juga pendatang sama-sama kita disini nggak 

punya siapa-siapa jadi sekarang kita sama-sama disini, itu 

lama, lama dulu baru dia bisa menerima. Awal-awal 

perasaannya itu ada sudah besar 1 smp, RC, IO tanpa 

KDA 
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Subjek dan 
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Menjelaska
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beban, nggak ada sama sekali jadi seolah-olah mereka 

sudah lama disini 

hidup di 

SOS 

23 bisa 

beradaptasi 

bu? 

Iya langsung bisa beradaptasi kalau anak-anakku disini, 

RF nangis saat itu dia TK, RY nggak ngerti, RS juga 

nangis kelas 4 

    

24 Terus SOS 

kayak 

menetapkan 

pola asuh 

nggak sih 

bu, atau ibu 

memberikan 

pola asuh 

seperti apa ? 

Kan dari awal training sudah gitu, awal kita training kan 

kita sudah belajar kayak anak-anak kita nggak boleh 

mengungkit masa lalunya, dasar anak dari ini, tapi ini 

kadang kita sudah lama kalau kita emosi kadang terungkap 

tapi jangan sampai didengar oleh orang lain, dasar anak-

anak ini enggak justru anak itu datang karena 

permasalahan mereka itu kayak sakit, SOS kayak rumah 

sakit kalo kita ini kita harus menyembuhkan mereka. 

Kalau kita semua memahami itu semua, sadar dengan itu 

ya enak mbak, tapi kadang karena kecapekan juga bisa 

mempengaruhi semuanya mbak, emosinya situasi, jadi 

kita pola asuh kita bukan hanya dirumah terus training, 

tapi juga tentang komitmen kerja, nggak boleh main-main 

kemarin senin kan kita ada pertemuan pak LK tegas gara-

gara bu II itu sampai emosi-emosi pak LK. Kerja tidak 

boleh main-main di SOS. Bapak-bapak menghormati kita 

karna tanpa ibu bisa-bisa mereka menjual apa-apa 

kemana-mana. Kayak kemarin mbak disuruh dari 

sekolahan saya nggak ngerti, pagi-pagi sudah mau 

berangkat, mukanya nggak enak sama saya, saya bilang 

ada apa, saya lihat temannya datang menghampiri dia 

TMA Tidak 

mengung

kit masa 

lalu anak 

+++ Subjek 

tidak 

diperboleh

kan 

mengungki

t latar 

belakang 

anak 
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kamu kok orang suruh bawa apa kok kamu nggak siap 

sereh apa-apa, terus serehnya mana nggak ngerti tak 

ambilin daripada emosi. Sereh, daun salam dia udah mulai 

ceria, iya bu, punya ini bu, punya aku gali untung saya 

tanam mbak, kunci, daun jeruk tak ambil dibelakang 

lengkuas punya hahaha. Hari ini harus bawa sayur, saya 

pagi-pagi masak nasi goreng, saya ke bu PJ nggak buat 

sayur, ke bu TT juga nggak buat sayur, saya suruh beli 

warung disana itu dia datang disana nggak ada, daripada 

saya emosi, saya petik sayur, kangkung sedikit ada 

kembang kol saya oseng-oseng pas dia makan bersama  

25 Biasanya 

kalau sehari-

hari gitu ada 

masalah 

dengan anak 

atau anak 

lagi ada 

masalah cara 

ibu 

menyelesaik

an 

masalahnya 

gimana bu? 

Kalau ini saya ngomong sama dia pelan-pelan panggil dia 

sendiri dulu, kayak RS itu waktu gurunya wa saya diam 

saja dulu terus saya bilang  saya sudah bilang ke bapak-

bapak, paginya dulu dia mau ke sekolah baru saya pesan 

kalau kamu sering berbuat begitu terus kamu 

dikembalikan lho dek kan kamu sudah tau to peraturan di 

SOS. Dulu waktu SD dia juga sudah mulai emosi, 

emosinya sudah mulai itu jadi dulu saya mungkin juga 

langsung meledak-ledak, sekarang saya kayak dengar gitu 

saya diamkan dulu, saya coba ukur-ukur tenaga emosiku 

ini tapi nanti ini pak LK juga pesan udah udah ibu jangan 

sampai marah, marah marah tapi bukan marah sampai 

dihati jangan, hahaha jadi ingat itu 

MNP Tidak 

marah 

dan 

mengajak 

ngobrol 

++ Subjek 

mengajak 

anak yang 

bersangkut

an bicara 

dan 

menasehati 

26 Ibu juga 

ngasih 

Iya, saya kemana-mana kan harus, kayak ini kan sering, 

tiap hari siang malam sebelum pergi harus mengatur 

PP Perintah +++ Subjek 

harus 
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tanggung 

jawab nggak 

sih bu ke 

anak ? misal 

kayak jaga 

rumah 

 

kamar, habis makan meja makan itu utama, kursi 

dimasukkan, kayak saya bilang waktu supervisor kemarin 

pak HD sempat ngomong kalau anak mau cari kerja 

dimanapun dari rumah harus belajar cara bersihkan meja 

makan, meja makan itu utama harus lap bersih, jadi ini 

saya sudah omong berulang-ulang kok RF kamu dengar 

kan, iya bu, kadang saya ambil sabun saya mulai gosok-

gosok biar mereka cepat mengerti, tapi apa ya harus terus 

gitu, satu dua kali nggak mempan, beda dengan anak pada 

umumnya diluar. Saya ingat keponakanku dengan anak 

yang kami didik dibiara satu kali langsung mengerti, tapi 

di sos susah itu terus-terus tapi jangan sampai kita emosi 

itu meja makan, kalau wastafel saya tidak pernah ada 

barang kok, jadi saya masak rumah lain mungkin langsung 

taruh setelah habis baru cuci, saya tidak masak habis 

langsung cuci, mereka habis makan cuci piring mereka, 

kadang mereka lihat ada baskom kecil atau wajan tapi 

kalau mereka bukan yang makan kan nggak, harus disuruh 

kalau bukan piringnya kadang nggak ini kan bukan saya 

punya baru disuruh baru bilang iya bu, harus gitu peka 

belum nggak terlalu 

mengataka

n berulang-

ulang dan 

memberika

n contoh 

agar anak 

paham apa 

yang 

subjek 

maksud 

27 Caranya ibu 

untuk 

mendukung 

iman mereka 

Harus, karena di sos setiap hari jumat ada doa, pak LK 

ikut, kita dulu sekolah minggu digereja, hari senin dulu 

agama hari ini hanya hari tapi kita tetap kadang saya nggak 

doa bersama kadang sudah capek doa sendiri yang penting 

pagi bangun mengucap syukur, semua apa yang kita dapat 

DS Dukunga

n spiritual 

++ Subjek 

mengajak 

anak untuk 

tetap 

berdoa, 
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saat ini 

gimana bu ? 

di sos harus bersyukur itu tu didikan, mungkin semua ibu 

di sos seperti itu harus bersyukur. Itu harus, jadi mereka 

kalau ada apa ya harus bersyukur to. Jadi kayak makanan 

apa ya ini mereka pertemuan kan disampaikan bapak-

bapak juga, apa yang ibu masak kamu nggak suka kita 

harus bersyukur bisa makan supaya kamu tau ibumu 

uangnya cuma sekian ini uang makannya itu semuanya 

dari ibumu, itu bapak-bapak juga mendampingi mereka. 

Yang besar bisa memahami, kalau yang kecil-kecil enggak 

belumlah, RM sudah paham. Ini kan saya pikir mulai natal 

saya harus ini ini, untung kayak saya itu uang setiap bulan 

saya simpan di mbak YT saya sisihkan uang untuk natal, 

itu hanya saya mbak kalau saya nggak buat begitu saya 

stres mbak, jadi natalan saya harus ambil uang dulu, saya 

sisihkan di mbak YT untuk natal, RF mau celana panjang 

yang hitam pekat to iya dengan baju apa gitu, IO sudah, 

semua sudah, kayak RC ibu sudah kasih celana legging 

hitam karena acara apa-apa kan kamu pakai legging hitam, 

ya sudah mulai mau yang gini gini, minta beliin sepatu, 

saya bilang makanya kalau ada uang sedikit-sedikit 

dikumpul kayak yang lain, kayak RY, kamu ada undangan 

kumpul dimana-mana kasih uang langsung habis, ya biar 

nanti ibu tambah lagi, kalau semuanya harus ibu nggak 

bisa, saya gituin mereka, dia juga diam, ibu juga nggak 

mau kamu boros, kamu nanti disekolah juga gitu malak 

ibu dipanggil, mulai dari itu saya langsung masuk masuk. 

bersyukur 

atas apa 

yang 

didapat 
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28 Terus kalau 

mereka 

dengan 

teman-

temannya 

gitu ibu 

memantau 

terus atau 

gimana 

Saya memantau, RF sudah mulai puber sudah surat-

suratan, pertama saya tegur cowok itu emosi meningkat 

terus, seperti itu tapi terus masih surat-surat, tiap kali 

suratnya saya kumpulkan terus saya panggil saya bilang 

kamu itu masih SD ini ibu nggak tinggal diam, saya 

serahin ke bapak-bapak, bapak-bapak baru menasehati 

dia, setiap kali masih surat-suratan saya cegat dia disini 

saya marah sama anaknya padahal seharusnya nggak ya, 

kamu masuk SOS sudah besar lho, kamu ini datang ke 

SOS ini kenapa, saya nggak mau lihat lagi kamu surat-

suratan dengan anakku, kalau besok-besok anakku 

dikembalikan keorangtuanya kau lihat nanti, saya sampai 

ancam dia lho saya terlalu emosi lho mbak. RF dapat surat 

antar ke saya, dapat surat antar ke saya.saya lihat 2 minggu 

ini lumayan agak tenang. Hanya saja saya bangga sama dia 

karena dia tanggung jawab dengan sekolahnya, saya 

nggak perlu bilang belajar, mau jam berapapun sampai 

jam berapapun dia ngerjain tugasnya, kalau PR nya 

banyak pulang sekolah masuk kamar mengerjakan PR 

tugas, tanggung jawabnya untuk sekolah saya akui RF. 

Kalau RY kan disuruh saya juga harus nungguin, tetap 

semuanya saya pantau mbak, yang mahasiswa pun saya 

pantau, RM saya pernah bilang nggak mau disini ada 

datang kerudung-kerudungan, iya bu, saya dengan 

keluargnya komunikasi itu lancar, TH saya kecewa saat 

TH nggak naik kelas, saya kecewa banget, saya diam 

MP 
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mungkin dia takut sama saya, sampai 2-3 bulan nggak 

disini, SA bilang TH kamu itu ibu kecewa sama kamu, ibu 

kecewanya luar biasa, sesudah itu baru dia datang terus 

datang. Kadang dia bantu ngepel, adeknya mau ngepel dia 

bantu ngepel, kadang saya nggak ada dia juga begitu. RM 

datang bantu-bantu, SA nggak mbak haha, pulang bawa 

telur bawa apa, SA enggak, dia tau saya sayang dia, tapi 

mungkin saya jengkelnya disitu kasihan yang lain nanti 

anaknya 

ada yang 

tidak naik 

kelas 

29 Ketika jadi 

ibu asuh 

prioritas 

pribadinya 

apa bu ? 

Heem, prioritasku itu anakku harus sukses anakku yang di 

SOS, harus jadi anak yang baik, sukses semua bukan 

sukses harus sarjana semua, nggak juga tapi harus kerja 

baik. RM kalau sudah nggak di SOS sudah kerja kalau 

besok mungkin adek-adekmu satu rumah ini punya hp 

kamu catat semua nomer-nomernya, suatu saat pasti saya 

nggak ada terutama NF, yang lain punya keluarga tapi NF 

hanya ada mamanya, tolong dia, saya tau dia sayang 

banget dia mengerti, kalau kamu dimana saja jangan lupa 

adek-adekmu, saya pesan dia begitu 

PA Prioritas 

anak 

+++ Subjek 

mempriorit

askan anak 

agar 

mereka 

bisa sukses 

30 Prioritas 

utama ketika 

awal jadi ibu 

asuh apa bu? 

saya bekerja aja nggak ada hal lain, yang penting saya 

kerja dulu. Kerja kerja mungkin nanti saya ini gini hanya 

kayak saya mau beli ini. Sesudah sekian lama saya disini 

jadi semua hanya untuk anak jadi nggak ini ini lagi 

    

31 Itu dari awal 

ibu masuk? 

Kalau saya harus punya uang segini saya harus kumpul 

uang segini pernah mungkin dalam hati tapi ya nggak 

pernah haha. Kayaknya semua ibu beberapa ibu tu gitu 
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32 Kalau 

tanggung 

jawabnya 

ibu untuk 

rumah ini 

apa aja sih 

bu ? 

Saya tanggung jawab rumah ini, dengan anak kok ya, saya 

harus benar-benar merawat rumah ini karena 

menyambung dari ibunya yang dulu itu rapi, dan saya juga 

malu dengan anak-anak mandiri itu datang foto ini 

rumahku jadi harus senang mereka bawa dengan pacar-

pacar mereka. NT itu sudah bekerja di bank mau menikah, 

datang tunjukkan dan saya pesan ibu PN saya ngerti ibu 

kamu pasti kamu datang langsung keatas waktu ibu masih 

tapi jangan lupa ingat rumah ini tetap rumah kamu tetap 

mereka datang kalau NT selalu bawa lauk-lauk beli apa 

makanan langsung bawa kesini makan bersama, kalau sate 

semua orang satu porsi. Lalu ada yang datang bawain 

buah, mereka sayang. Saya harus benar-benar menjaga 

rumah ini kayak dulu, ada tanaman jambu ini kok lama 

jadi rusak mungkin karena ibu yang dulu, tapi kalau 

tanaman saya tanam semua. Ada tanaman yang sudah mati 

sudah dimakan rayap, akhirnya saya potong saya tanam 

lagi didekat rumah pak LK. Mereka datang, mereka tanya 

juga tentang tanaman, jadi saya juga harus mau 

mengindahkan rumah, merawat rumah, dapur, wc kamar 

mandi, kan rumah ini bersih dulu wc kamar mandi. Saya 

sekarang saya lihat wc kamar mandi saya bersih, tapi dulu 

bu PN bersih banget, jadi tralisku tetap saya rawat, harus 

bersih juga walaupun kadang sudah karat tapi saya juga 

harus bersih mbak, wc kloset juga bersih. Waktu hujan 

nggak usah nyapu ayo rame-rame kita ngosek kamar 

TJR Tanggun

g jawab 

rumah 

+++ Subjek 

harus 

bertanggun

g jawab 

atas 

keadaan 

rumah 
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mandi itu harus mbak. Tamu dari barat datang pertama 

langsung dapur dan wc, pak HD datang langsung kedapur, 

biasa pak HD kalau datang disini atau nggak langsung 

lihat jendela saya tau itu haha, kulkas harus saya cuci 

karna sudah capek jadi saya cuci kulkas pas ada tamu 

33 Banyak ya 

bu 

Iya mbak, terus mereka melihat kakak-kakaknya foto terus 

foto adeknya, saya kan punya foto-foto disitu. Saya bilang 

ini sudah sukses ini, dicontoh terus ada yang nasehatin 

adeknya, NT. 

    

34 Kalau tugas 

dan 

tanggung 

jawabnya 

ibu terhadap 

anak ? 

Pertama saya harus apa ya mbak tugas saya ya mendidik, 

membesarkan mereka menyiapkan mereka segala-galanya 

makan minum kesehatan saya harus perhatikan benar-

benar. Saya nggak mau biarkan mereka sakit. Kalau 

mereka sakit harus saya bawa kedokter, kalau sakit 

langsung saya bawa kepuskesmas pertama, nanti sudah 

beberapa hari belum sembuh baru saya kasih tau bapak-

bapak. Tugas pertama itu kesehatan, pendidikan harus itu 

mbak. Kontrol tiap hari kamu ada pr atau tidak, bukan 

hanya NF, RY, RF, semua mbak malem-malem buat 

dilantai kami, pak LK kadang datang foto, nggak mau di 

meja kok. Tugas dengan anak tanggung jawab lho mbak, 

mulai dari makan minum bangun pagi sampai bangun 

tidur lagi tetap kita harus perhatikan terus mereka, apapun 

selecet apapun mbak kita ngerti luka ini kenapa harus obati 

dari pakaian nggak rapipun kita malu seragam, salim 

dengan bapak-bapak kalo nggak rapi kan malu, karna 

TJA Tanggun

g jawab 

ke anak 

+++ Subjek 

bertanggun

g jawab 

atas 

kesehatan 

dan 

pendidikan 

anak dan 

semua 

yang 

diperlukan 

oleh anak 
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ibunya, karena orang yang ada dirumah ya ibu, mereka 

bangun pagi jam 5 saya jam 4 set 5 saya sudah bangun 

masak sesudah itu saya siapkan makanan, jadi saya 

mereka ini kan pergi sekolah saya harus ini kan asal, saya 

harus nyapu semua. Tadi pagi RF kan ngepel saya ulang 

semua lagi iya mbak, kalau nggak kayak ada sesuatu 

dibadanku haha lama lama sakitlah badanku. Ya kalau 

lihat berantakan saya stres mbak haha 

35 Selain tugas 

rumah, apa 

anak ada 

tanggung 

jawab lain 

bu ? 

Paling kegereja bareng-bareng, kayak RS kemarin, kamu 

masuk OMK ya bantu pesta Gereja bagi-bagi nasi, diminta 

ditambah di wilayah 5 anak, jawabnya nanti capek bu, oo 

gitu iya biarkan memang itulah dia, kan senangnya tidur. 

Kalo RF boleh ya RF atau IO kan anakku ini yang pesenin 

ojek online, lalu mandi RS kegereja kalau bilang kita pakai 

ojek online langsung kalau nggak ya tidur lagi. Saya sudah 

ngerti anak ini harusnya gini anak ini harusnya gini, kalau 

sendiri nggak bakal kegereja mbak duduk diluar haha 

    

36 Kalau 

interaksi 

dengan ibu-

ibu lain bu ? 

Saya selalu komunikasinya lancar, kadang dengan bu TT  

kadang say hello aja kalau sementara saya nyapu disana 

nyapu lho kok nggak selesai-selesai, iya mati dulu baru 

selesai hahaha. Kayak bu TT curhat dengan saya tadi 

malam, kayak dia kesal kemarin sore DT kok pulang 

sekolah nggak bawa tas, terus gimana, tadi malem saya 

tanya RC, tasnya kan saya lihat ada tas digantung didepan 

pintu gerbang sekolah, setelah itu saya bilang dengan ibu 

TT, malam-malam bertiga dengan DT jam 8 kesekolah 

HIB Hubunga

n dengan 

ibu asuh 

lain 

++ Subjek 

memiliki 

komunikas

i yang baik 

dengan ibu 

asuh lain 

dan juga 

sering 

cerita 
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lalu WA gurunya, tadi pagi gurunya WA nemu tas disitu 

ditaruh dikelas, syukurlah. Ibunya marah-marah saya 

bilang gini, bu kayak pak WJ dulu bu, kalau anaknya kita 

kesalahan kita hukum, mungkin dia kita hukum dia buat 

lagi. Jadi selama ini saya hanya teriak marah dengan anak 

tapi tidak sampai melukai anak secara fisik atau dikurung 

tentang 

permasalah

an yang 

dialami 

37 Berarti 

dengan ibu-

ibu yang lain 

nggak 

pernah ada 

masalah ya 

bu ? 

Saya nggak ada, kayaknya semua nggak. Mungkin suka 

nggak suka pasti ada ya tapi ya kita diam aja ya. Kalo tapi 

kalau saya tu orangnya langsung gitu ya terbuka, tapi kalau 

TT kadang marah harus gini-gini ya anak nggak akan ini. 

Tadi saya sempat bilang nggak usah pokoknya ngomong 

langsung gitu nggak usah sampe gini-gini lama capek dia 

mungkin nggak paham kita omong. Satu dua kata aja, 

hukum itu nggak boleh. Kata pak WJ dulu pak AN kalo 

tiap kali anak salah suruh ngepel, anak berbuat salah itu 

setiap saat palingan suruh ngepel lho, cabut rumput, jadi 

apa yang harus kita lakukan untuk anak yang terlibat. 

    

WAWANCARA II : 14 November 2017  

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

38 Kalo 

tanggung 

jawabnya 

ibu dirumah 

sebagai ibu 

Tanggung jawab saya itu sepenuhnya mulai dari saya 

bangun pagi sampai tidur mulai bangun pagi itu kegiatan 

ibu itu masak, bangunin mereka yang kecil itu saya harus 

air panas, mandiin sisirin sampai berangkat sekolah, terus 

kayak PR itu harus saya walau sudah dikerjakan itu harus 

saya tanya, kayak RY, hayo sudah selesai belum, kalo NF 

TJR 
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Subjek 

harus 

bertanggun

g jawab 

atas 

kebersihan 



 

146 

bagi anak-

anak apa bu? 

saya bantu kerjain sama-sama dia, pokoknya NF 

semuanya saya yang tangani. Kadang pakaian mereka juga 

mbak kayak urus ganti seragam itu seharusnya ingat tapi 

harus saya ingatkan lagi, hayo sudah disetrika belum,  

malam harus setrika jadi kan besok harus sudah ganti 

seragam, kalau sekolah malam sudah harus siap, 

mengingatkan seragam, jadwal harus sudah siap. Saya itu 

mbak je kalau misalnya nasinya habis, saya itu senang 

karena anak pagi itu harus sarapan. Saya sudah capek-

capek gitu masak mereka makan sedikit kayak kecewa 

saya, tadi pagi saya suruh sarapan dulu. Sarapan dulu, 

mereka makan terus saya kegiatan lagi, nyapu depan 

ngepel lagi sudah ngepel saya ngepel ulang lagi, lihat 

kamar masing-masing tak rapiin semua lagi, kamar cowok 

kadang lupa atau sengaja spreinya berantakan selimut tak 

lipatin lagi, dilantai semuanya mungkin yang lain enggak. 

Kayak pak TR bilang kok bangun jam setengah 5 masih 

bunyi-bunyi, iya pak TR nggak selesai-selesai ini. Kayak 

bu TT itu kemarin sharing, bu RD mau mencucikan anak-

anak baju, saya bilang ya kadang nggak sih kadang aja. 

Tapi saya sukacita itu bukan karna paksaan, kalo saya 

capek sudah capek, , harus semuanya meja makan mereka 

semua pergi makan berantakan nasi masih, siapa yang 

beresin saya orangtuanya anak-anak, saya posisikan saya 

itu, mereka salah saya marah tegur  

 

 

 

MPA 

 

 

 

Membant

u 

pekerjaan 

anak 

 

 

 

+++ 

dan seluruh 

isi rumah 

 

Subjek 

membantu 

anak ketika 

belajar, 
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kan lemari, 

dan 

mencucika

n baju anak 
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39 Selama 17 

tahun di 

SOS 

hubungan 

dengan ibu 

asuh lain, 

pembina 

gimana bu ? 

Saya itu sama semuanya baik, rukun dengan semuanya, 

tetangga-tetangga. Jadi kalau pagi aktivitas masing-

masing say hello gitu, kalau saya rekreasi kemana saya 

oleh-olehi tetangga saja yang dekat. Lalu saya kasih 

keanak-anak, walaupun saya sudah bilang saya nggak beli 

apa-apa ya tapi nggak bisa mbak tetap saya beli baju atau 

celana atau makanan, semua tetep kebeli, makanya ibu 

asuh nggak ada uang ya karena selalu gitu 

HIB Hubunga

n dengan 

ibu asuh 

lain 

++ Hubungan 

baik, rukun 

dan saling 

sharing 

40 Kalau biaya 

tak terduga 

sering untuk 

siapa bu? 

Hanya untuk disini saja nggak untuk siapa-siapa, anak 

pasti wajib, biaya tak terduga kayak sekali-kali beli makan 

diluar, atau pergi jalan-jalan kemana. Jadi pengeluaran 

kadang saya nggak mikir, sesudah itu baru ngerti uang 

saya kok cepet habis ya, semua ibu kayaknya begitu 

MYA Menyena

ngkan 

anak 

++ Berusaha 

untuk 

menyenang

kan anak 

41 Jadi, 

pengeluaran 

anak dan ibu 

juga dirinci ? 

Iya dirinci, tapi kadang NF minta kaos kaki terus beli 

kepasar jati, padahal dari SOS nggak ada budget. Ada 

budget hanya awal tahun ajaran itu seragam baru, kaos 

kaki berapa pasang, tapi kalau yang lama hanya 1 pasang 

terserah mau celanakah bajukah, jadi kayak 4 seragam itu 

ibu. Kayak NF seragam sudah dari sekolah, terus di kasih 

150 tapi minta tas dan sepatu, ya itu pakai uang pribadi. 

Kalau di SOS ya bilangnya uang saku ya bukan uang gaji, 

jadi kalau ada ya saya sisihkan sedikit.  

    

42 Paling 

sedikit 

berapa bu? 

Paling sedikit itu, waktu itu 2 orang, pertama 6 orang 

karena cowok semuanya jadi habis terus jadi 2 orang, terus 

tambah lagi jadi 6 orang 

    



 

148 

43 Kendalanya 

apa sih bu 

mengurus 

anak lebih 

dari 2 ? 

Rame banget, tapi apa ya mbak, saya ya enggak terlalu ini 

, mau berapapun tak jalani sampai 10. Masaknya itu harus 

banyak, sayur harus banyak. Jadi waktu anak 10 masaknya 

harus banyak, masak sayur dipanci harus penuh, masak 

nasi juga harus berkali-kali mbak. 

KMA Kendala 

mengurus 

anak 

banyak 

++ Kerepotan 

memasak 

banyak dan 

berkali-

kali. 

44 Berarti 

repotnya 

cuma masak 

ya bu ?  

Iya mbak, repotnya waktu masak karena masak bisa 

berkali-kali. Bu RA bilang bu RD nggak buat jadwal 

masak nasi, kadang saya perintah aja nggak dilakukan, 

kalau dijadwal nanti capek mulutku rame nanti. Kadang 

kalau capek, saya suruh RF buat masak nasi, tapi kadang 

saya kurang percaya karena nanti terlalu lembek atau 

gimana jadi saya masak sendiri. terus wastafel kotor ya 

saya langsung cuci, kalau anak habis makan ya cuci sendiri 

    

45 Selama jadi 

ibu asuh 

tantangan 

terumit apa 

sih bu ? 

Kadang kayak kemarin ya anak yang sudah menginjak 

remaja itu, ST pergaulannya tidak baik waktu itu saya 

nggak tau mbak harus gimana karena sudah ibu jadi saya 

sampaikan ke pembina, tanya solusinya dan jalan 

keluarnya gimana, akhirnya dia dipulangkan. Pernah 

kayak waktu itu ada barang yang diambil, tapi ya itu 

resikonya jadi ibu asuh mbak, SOS juga nggak akan 

mengganti jadi tinggal pintar-pintarnya kita gimana, tapi 

setelah itu baru mereka menyesal. Ada anakku juga yang 

tidur ditaman, ada yang lain juga lumayan masih pulang 

rumah, bapak-bapak bantu mengurus mereka tapi mereka 

tetap begitu sampai mereka dipulangkan. 

PIA Permasal

ahan ibu 

asuh 

 

+++ Subjek 

menghadap

i anak yang 

bermasalah 

dan 

membuat 

ulah 
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46 Sikap ibu 

ketika ada 

anak-anak 

yang 

melakukan 

kesalahan ? 

Ya saya harus menegur mereka kalau berbuat salah, bukan 

saya diam nggak tegur-teguran oh nggak saya orangtua 

kok, saya harus menegur mereka, mereka harus 

menghormati saya. Haknya mereka ada, makan belajar tp 

kewajiban mereka menghormati saya sebagai orangtua 

dan mereka punya kewajiban dan mereka harus tau. Saya 

bilang kamu salah saya akan tetap tegur, kalau saya diam 

saja berarti saya nggak sayang, kamu mau saya diam. 

Kadang saya diam mereka didalam kamar, terus kapan kita 

berbuat begitu, anak nggak ngerti, kasihan mereka. Saya 

itu kalau marah ya marah, tapi sesudah itu menyesalnya 

luar biasa, kayak bukan rasa bersalah tapi aduh mikir lagi 

kasihan anak kalau digituin. Kalau sudah jadi ibu SOS, 

harus ngerasain kalau saya itu orangtua mereka, anak itu 

tugas kita. Kayak pak LK bilang di SOS kita kerja ya kerja, 

kita mau marah ya marah mereka anak kita 

KDA 

 

 

 

KA 

 

 

 

 

OT 

Komunik

asi 

dengan 

anak 

Kasihan 

dengan 

anak 

Merasa 

menjadi 

orangtua 

+++ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+++ 

Menegur 

jika salah  

Merasa 

kasihan 

setelah 

memarahi 

anak 

Merasa 

dirinya 

orangtua 

anak dan 

anak 

adalah 

tugas 

subjek 

47 Hal yang 

paling 

menyenangk

an selama 

ibu jadi ibu 

asuh apa bu 

? 

Hal yang paling menyenangkan lihat anakku semua 

berprestasi, bisa sehat, membantu, saya bahagia, 

mbunggahke ati, kalau ambil raport lihat nilai bagus itu 

kebanggaan tersendiri. Pertanggungjawaban raport itu kita 

harus laporan ke pembina, terus di fotocopy kan harus 

laporan kepusat. Kayak anak-anak kita dipilih kemana 

wah bahagianya luar biasa, dipertemuan kan sharing itu 

menyenangkan mbak, mereka nilainya bagus, tiap 

progress mereka kan tiap semester pun kita periksa juga, 

lalu fisiknya juga kalau mereka sehat kan kita juga senang. 

 PS 
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Subjek 

merasa 
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dan 
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nnya juga 
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Penampilannya juga bagus, anakku juga harus begitu, 

kalau anakku pakai pakaian gitu ya saya tegur. Kayak IO, 

RY hari apa bajunya kuberesin, tak rapiin lemarinya, saya 

pisahkan baju untuk gereja, pertemuan, pergi, baju rumah 

PBG Perasaan 

Bangga 

+++ Bangga 

karena 

anak bisa 

berprestasi 

48 Kalau hal 

yang paling 

membuat 

ibu sedih 

atau kecewa 

apa bu? 

Kalau sedih ya, ya mungkin anak ada kesalahan-kesalahan 

disekolah sampai saya dipanggil, menghadap, kayak RS 

gurunya kirim foto tidur dikelas, tak inikan ke pak AR dan 

pak LK, kamu juga harus tau tindak lanjutnya mereka 

gimana. Pak AR juga mengucapkan terima kasih dan 

malamnya RS dipanggil, daripada saya emosi. Paginya 

baru bisa saya omong-omong sama dia, kamu nggak usah 

ulang lagi yang gitu-gitu ya malak disekolah, tapi saya 

ajak dia ini kamu nggak usah pinjem uang, uang transport 

kamu ada sisa ditabung. RS yang suka gitu, ngantukan, 

suka malak, tapi kalau dikasih tau baik-baik dia ngerti.  

PSH Perasaan 

sedih 

++ Subjek 

merasa 

sedih saat 

anak 

melakukan 

kesalahan 

sampai 

dipanggil 

kesekolah 

49 Selama ibu 

memasuki 

usia 50 

tahun ada 

perubahan 

fisik yang 

dialami 

nggak bu ? 

Ada mbak, cepat capek, lupa, sudah sampai tujuan lupa 

sampai tanya saya mau ambil apa ya dek, nggak tau bu, 

aduhhhh. Saya sampai lupa yang kayak gitu haha. Kadang 

saya berhenti dulu mikir baru ooo iya saya mau ini haha. 

Gampang capek juga, sering pipis mbak, ternyata benar ya 

mataku ini karena usia ya kadang jarum nggak bisa saya 

masukan, sekarang juga sudah plus 4, pakai kacamata 

kalau baca 

    

50 Kalau siklus 

menstruasi? 

Masih terus mbak, nggak pernah kayak satu bulan nggak 

dapet, kalau yang lain sejak 40 gitu sudah berhenti mens 
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51 Kalau akan 

menstruasi 

gitu bu ? 

Walah emosinya bertubi-tubi, emosi tetep keluar kadang 

kepala sampai pusing sakit berarti tensiku naik, 

payudaraku kencang banget saya. Emosi dan payudara 

kencang sudah mulai sakit saya 

    

52 Pengaruh 

nggak sih bu 

ke anak-

anak dalam 

kehidupan 

sehari-hari ? 

Anak-anak ? Nggak terlalu sih mbak, kayak RC, ada apa 

bu itu RC kalau omong selalu gitu, saya jawab ben, tapi 

sampai ini hanya awal-awal dia gitu, nggak sampai 

berantem, tak bilangin nggak boleh. Anak-anak dirumah 

ini dari dulu selalu damai aman, kamu datang rumah jadi 

di cap rame berantakan 

    

53 Pernah ada 

pergumulan-

pergumulan 

dengan diri 

ibu nggak 

sih bu ? 

Ada, kadang hal-hal sepele kayak bosan, jenuh di SOS, 

awal-awal sih tapi kalau sekarang sudah bisa menerima. 

Lalu sharing dengan ibu-ibu lain juga sama, prinsipku kita 

mati itu nggak bawa uang jadi lega. Jadi saya nggak ada 

pikiran apa-apa, yang penting aku mau makan ini ada, 

kebutuhan terpenuhi. Saya sudah ada asuransi kesehatan, 

baru kepikiran akhir-akhir ini untuk nabung. 

PCB Perasaan 

capek 

dan 

bosan 

 +++ Subjek 

merasa 

bosan dan 

jenuh 

54 Berapa 

tahun lagi 

ibu pensiun? 

7 tahun lagi mbak sampai usia 60 tahun, kadang sudah 

bosen pengen cepet pensiun mbak, kadang saking 

capeknya pengen pensiun ibu-ibu lain juga 

PCB Perasaan 

capek 

dan 

bosan 

 +++ Subjek  

bosan dan 

ingin 

segera 

pensiun 

55 Tadi kan 

bilang  juga 

jenuh, 

Bosan, kok tiap hari hanya begitu dari bangun pagi sampai 

tidur dan bangun lagi pekerjaan hanya yang gitu-gitu aja 

mbak, masak, nyapu, ngepel, nyuci, semuanya hanya gitu. 

Ya kalau begitu kadang saya larinya ke mall jajan, jalan-

PCB Perasaan 

capek 

dan 

bosan 

 +++ Subjek 

sudah 

bosan dan 

ingin 
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jenuhnya 

kenapa ? 

jalan disana, NF RY main diatas saya bengong-bengong 

aja, kadang mereka bilang ibu lihat baju ya, ya saya lihat 

sepatu, baju, ya gitu mbak, seneng. Kalau benar-benar 

capek saya pernah nangis mbak, mengeluh ke Tuhan.  

 segera 

pensiun 

56 pernah 

nggak sih bu 

kalau stress 

sampai sakit 

atau 

kepikiran ? 

Pernah kalau sudah kecapekan banget bisa sampai sakit. 

Kayak kemarin mbak Je saya tipes kan karena capek 

banget. Kalau kepikiran gitu saya biasanya jalan-jalan ke 

mall sama anak-anak atau ke salon sering mbak untuk 

perawatan. Nggak tiap bulan sih perginya, untuk 

memanjakan diri sih saya selalu 

PSM Psikosom

atis 

+++ Subjek 

sakit ketika 

terlalu 

capek 

57 Berat nggak 

sih bu jadi 

ibu asuh 

apalagi 

selama 17 

tahun ? 

Kalau saya sangat berat mbak, kadang saya bilang ke yang 

muda-muda mending berkeluarga kecuali memang 

panggilan kita memang sudah diatur Tuhan. Di keluarga 

pun pasti ada suka dan duka. Kalau saya disini sharing 

dengan tetangga, kalau berkeluarga ada yang sayang, ada 

yang manjain, kalau kita sendiri mau sama siapa nangis ya 

dengan bantal mbak. Karena saya pernah berkeluarga jadi 

saya ya ngerti, kadang begitu. Kadang enak ibu asuh 

memang enak kebutuhan terpenuhi kesehatan dibiayai 

100% karena ditanggung di SOS, kalau diluar sana pikir 

uang sekolah kesehatannya, kalau disini hanya perlu 

mengelola keuangan saja pintar-pintarnya mengelola uang 

dan kalau ada apa ya nombok.  

BIA 
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ibu asuh 
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++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Subjek 

tidak 

menikah, 

semua 

dilakukan 

sendiri 

Kebutuhan 

subjek 

terpenuhi 

dan hanya 

perlu 

mengelola 

keuangan 

58 Dari dulu 

ibu sudah 

senang 

Iya senang, memang senang saya dengan anak-anak, 

apalagi dengan anak perempuan. Dulu kan pak WJ mau 

kasih anak saya nolak anak laki-laki sampai dimusuhi ibu-
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dengan 

anak-anak? 

ibu. Ya memang dari hatiku maunya ini ya gitu bayipun 

saya tolak.  

59 Berarti ibu 

maunya 

cuma anak 

cewek dan 

nggak bayi ? 

Iya mbak, bayi ya bayi NF. Saya mau bayi perempuan, laki 

saya nggak mau. Sekarang saya mau dikasih siapa saja 

nggak apa tapi bayi nggak mau. Kita sudah dilarang usia 

50 tahun keatas nggak boleh trima bayi, tapi kalau ada 

yang mau ya silahkan, tapi kalau saya nggak mau 

    

60 Kalau 

dengan ibu 

asuh lainnya 

kalau 

sharing atau 

saling 

menguatkan 

itu gimana 

sih bu ? 

Ya kita saling mensupport, kayak ada ada asrama datang 

itu gimana, ada yang nggak mau memberi tapi ya gimana 

itu anak kita kok. Kita mau pensiun nggak punya 

simpanan ya gitu-gitu, tapi training kita sampaikan 

keluhan-keluhan itu ya sharing jadi ya membantu. 

Saudara-saudara juga bisa membantu, kalau mati kan hak 

waris juga bukan anak-anak SOS, harus kasih ke keluarga. 

Saya beli barang-barang elektronik juga pakai uang 

pribadi mbak, mau nyenengke anak. Saya pertama beli TV 

taruh dikamar, terus kok semua anak dikamar penuh 

dikamar, terus saya kalau mau tidur dimana apa mereka 

nggak mikir hahaha  

DIP 
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Subjek dan 

ibu asuh 

lainnya 

mendukun

g dan 

saling 

sharing 

Subjek 

berusaha 

membelika

n TV 

61 Rame ya bu 

kalau anak-

anak kumpul 

nonton tv 

bareng ? 

Iya mbak lucu kalau saya ingat-ingat, mereka kok nggak 

ada sopan santunnya dikamar saya tapi setelah dipikir-

pikir mereka juga butuh nonton, jadi nggak mikir orang 

nonton juga dikamar ibunya kok akhirnya ya terserah 

mereka jangan sampai lupa belajar 
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62 Apa sih bu 

yang 

membuat 

ibu bertahan 

disini ? 

Ya saya itu mbak awalnya kerja, sesudah itu saya ngalir 

aja, akhirnya punya anak begitu banyak ya bahagianya 

saya. Jadi saya harus mendidik mereka membesarkan 

mereka, membentuk mereka jadi mandiri. Saya bisa 

melihat mereka sukses dalam artian tidak harus sukses 

semua jadi sarjana, mereka sudah kerja sudah bisa mandiri 

itu sudah. Jadi awal mungkin usia juga bisa mempengaruhi 

lho mbak, kalau sudah usia segini benar-benar 

memikirkan masa depan mereka, itu sudah 

membayangkan dari sekarang mbak. Jadi dulu-dulu kerja 

ya, kalau sekarang ya benar-benar mereka anak-anakku, 

aku harus membesarkan mereka, saya sudah merasa 

memiliki di SOS 

TJA 
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Tanggun
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ke anak 

 

Rasa 

memiliki 

anak 

+++ 

 

 

 

+++ 

Mendidik 

anak 

sampai 

mandiri 

Memikirka

n masa 

depan dan 

merasa 

sudah 

memiliki 

anak di 

SOS 

63 Berarti 

ikatan batin 

sudah sangat 

kuat ya bu ? 

Iya mbak sangat kuat, biasanya saya cuti lama, 2 tahun lalu 

saya cuti 2 minggu rasanya sudah lama, pengen cepet-

cepet pulang, sudah kangen banget mbak. Mulai dari 

tanamanku ada yang ngerawat atau nggak, mereka 

makannya gimana, kalau ada apa-apa mereka bisa nggak. 

tapi ada juga anak-anak yang dirawat tante menjadi bebas, 

dengan ibunya dia takut tapi kalau dengan orang lain 

mereka senang. Kayak RF ini mbak dia sudah beranjak 

remaja, jadi pergaulannya saya harus tegas dengan dia. 

Waktu RF dikasih surat saya marah mbak, cowoknya juga 

saya marahi, saya harus tegas, orang masih kecil ngasih 

surat cinta gitu, saya harus ekstra mbak memantau mereka 

RMA Rasa 

memiliki 

anak 

+++ Subjek 

sudah 

memiliki 

ikatan 

batin yang 

kuat 
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64 Pernah 

ngerasain 

ketakutan 

nggak sih bu 

ketika anak 

beranjak 

dewasa terus 

? 

Ya ada ketakutan mbak, apalagi perempuan, pergaulannya 

kalau sampai hamil. Saya bilang ke anak saya laki-laki 

kalau kamu nakal jangan menghamili seseorang. Kalau 

anak perempuan saya nggak main-main, saya bilang RF 

kalau kamu sampai SMP kayak gini terus saya pulangkan 

kamu sekalipun saya sayang, saya yang membesarkan dan 

yang tanggung jawab kamu itu saya. Jadi saya juga harus 

tegas. Saya kadang memikirkan saya bisa tidak ya sampai 

dia SMA, saya bilang ketika kamu nggak nurut saya akan 

pulangkan. Kecewa pasti ada karena saya yang 

merawatnya, tidak ada orangtua juga yang nggak kecewa 

kalau anaknya dipulangkan. Hanya saja nggak mungkin 

hanya memikirkan 1 orang ini lalu yang lainnya jadi 

korban, lebih baik memulangkan anak yang 1 ini dan fokus 

pada anak yang membutuhkan kita 

PT 
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Ketakutan 

dengan 

pergaulan 

anak 

Subjek 

kecewa 

ketika ada 

anak yang 

sampai 

dipulangka

n 

65 Berarti rasa 

sayangnya 

ibu ke anak-

anak sangat 

besar ya bu ? 

Iya sangat sayang, mulai memikirkan masa depan anak, 

nanti juga anak akan dewasa. Saya bilang ke anak-anak 

pergaulannya dijaga, kalau kamu nakal sampai melakukan 

hal-hal seperti itu saya nggak mau tanggung jawab. Saya 

juga berkomunikasi dengan keluarga anak-anak sehingga 

tau keluarganya bagaimana 

    

66 Selama jadi 

ibu asuh, 

pencapaian 

apa yang 

membuat 

Saya bisa melihat RM sudah kuliah, lalu SA yang dari 

kecil sekarang sudah begitu bisa sampai kuliah saya itu 

sudah kebanggaan saya. Saya nggak bisa bantu apa-apa 

hanya bisa mensupport kamu, kamu harus bisa sukses 

untuk masa depan kamu. Saya sudah bangga dengan SA, 

PBG Perasaan 

Bangga 

+++  Subjek 

bangga 

karena 

anak bisa 

kuliah 
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ibu sangat 

bahagia ? 

orang dulu menganggap SA remeh seperti apa, tapi 

sekarang mereka-mereka yang disayang nggak sekolah 

67 Terus kalau 

pencapaian 

ibu yang 

dicapai apa ? 

Kayak anak-anak harus sampai sukses, kalau sampai 

nggak sukses saya yang merasa kecewanya luar biasa. 

Saya bilang sama mereka saya bisa support kuliahkan 

kalian untuk masa depan sampai kamu nggak selesai 

kecewanya saya luar biasa. Keluarga saya juga bantuin, 

keponakan juga kuliah, tapi anak asuh saya saya nggak 

lupa, saya juga menjaga anakku 

    

68 Apa sih 

makna hidup 

yang dialami 

ibu atau 

nilai-nilai 

yang ibu 

jalani 

selama 

menjadi ibu 

asuh ? apa 

yang 

didapat? 

Apa ya, ya tentang kasih, saya harus memberi kasih cinta 

saya itu mbak. Itu yang harus saya jalani agar rasa aman, 

damai. Jika saya memberi rasa cinta itu saya merasa damai 

mbak itu aja. Jadi ibu SOS itu tidak mudah mbak, mungkin 

orang lain lihat enak, ya tidak, banyak suka dukanya, awal-

awal keluarga nggak memperbolehkan pasti harus nikah, 

tapi proses yang kita jalani sampai kita tu menyayangi 

mereka supaya mereka merasa disayangi, supaya mereka 

rasa kalau kita sayang mereka. Kita cintailah mereka 

sampai mereka merasa dicintai. Empati tu harus, saya tu 

empati mbak, kadang orang kesusahan saya cepat sekali 

merasakan kesusahan mereka, rasa gitu itu langsung ke 

hati mbak. Kadang ada orang minta ya saya beri mbak, 

anak-anak juga ikut senang saya memberi. Setelah lihat 

ibu asuh yang dulu saya salut banget mbak, awal-awal 

mungkin kita selisih paham ya tapi setelah mereka pensiun 

mereka hebat, merasakan suka duka, nangis itu pasti ada. 

CKS 
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69 Kalau di 

SOS banyak 

bahagianya 

atau  

sedihnya bu 

? 

Hampir sama mbak, tapi di SOS saya harus bahagia, kalau 

nggak bahagia nanti saya kurus, saya nggak mau nggak 

bahagia. Kecuali kalau sharing gini baru rasa-rasa mbak 

langsung kehati, apalagi kalau pertemuan gitu saya bisa 

menangis mbak, karena mengingat-ngingat. Tapi selama 

di SOS saya bahagia mbak, tidak ada ibu SOS yang tidak 

bahagia mbak semua bahagia. Kita membahagiakan diri, 

memanjakan diri sendiri, jadi ya tinggal kita, kita yang 

mengatur kok sudah hidup sendiri kok masa nggak 

bahagia, terserah orang mau bilang apa, yang penting saya 

dan anak bahagia 

    

WAWANCARA III : 24 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

70 Apa ibu  

pernah 

merasa ingin 

keluar? 

Ada mbak, awal-awal itu ada, ya mungkin itu ada satu dua 

kali ada karena ya itu ada putus asa, bosan 

    

71 Putus asanya 

gimana bu ? 

Tiap hari kok kerjaannya begini, kok rasa capeknya luar 

biasa, nggak ada hiburan gitu, bener-bener ini 24 jam 

nggak ada yang membantu kita, jadi pikiranku itu sangat 

banyak. Kalau aku pikir gitu pusing, maunya nangis 

meledak, ya sampai nyalahkan orang lain, keluarga, 

nyalahin diri sendiri kenapa kok saya begini, timbul 

pertanyaan dalam diriku jadi mungkin yang 

menyembuhkan itu diri sendiri mbak. Ya awal-awalnya 

PPA 
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bosan mbak, kerjaannya kok luar biasa ya. Saya bilang 

saya berkeluarga, tapi ada gitu yang bantuin saya tapi ini 

bener-bener semua pekerjaan saya, nyapu, nyuci 

pakaiannya anak begitu banyak,sprei begitu banyak, 

nyapu dikeliling halaman ini benar-benar kerja yang saya 

sampai saat itu saya berpikir tapi itu nggak baik juga, 

pembantu juga kurang, kerjaannya ini kerjaan luar biasa 

capek kalau jadi ibu asuh. Itu ada prosesnya, lama mbak 

5-6 tahun baru kita tenang, baru menerima tapi bukan 

menerima 100% enggak tapi tetap. Saya kalau mau begini 

SOS ya seperti ini pekerjaanku ya seperti ini. Kalau saya 

mau keluar mulai bayangkan diluar sana tentang kesehatan 

semua, kebutuhan hidup, biaya untuk anak segala macam 

itu. Walaupun di SOS ya nggak sebanding uangnya 

dengan orang cari kerja diluar, tapi setidak-tidaknya 

kesehatan kita ditanggung oleh SOS, itu aja juga masih 

gejolak. Sampai berpikir keluar ingin menikah, saya bukan 

mau menikah untuk berkeluarga asal lagi saya tidak mau, 

dia bukan harus punya segalanya, dia harus punya untuk 

masa depan ku masa depan anak yang kupegang itu, bukan 

asal aku senang-senang ya. Banyak sekali mbak gejolak, 

tensiku saat itu sampai 200 mbak, saya sampai nggak bisa 

bergerak orang anter. Saya ingat suamiku meninggal 200 

lebih. 180 saja saya nggak bisa nengok sampai diangkat, 

akupuntur terus itu per tahun sampai 160, sampai 

segitunya. Terus asma ku kumat, kalau saya stres asmaku 
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kambuh mbak. Saya pegang rumah ini pertama dengan ibu 

yang disini menerimaku mbak, tapi setelah pergi semua 

barang dibawa mbak, malamnya saya sesak nafas kurang 

oksigen orang antar kerumah sakit. Setelah di SOS saya 

kalau kecapekan saya stres asma ku kambuh mbak. Jadi 

ibu asuh di SOS tidak mudah mbak, prosesnya lama, 

prosesnya sangat panjang, apalagi menggantikan ibu ya, 

untung saya menerima rumah ini dengan anak-anak bisa 

akrab banget, dengan ibu juga akrab hanya mungkin dia 

mau postpower syndrome karena mau pindah jadi semua 

barang dibawa semua, TV, alat dapur, sampai sabun colek 

pun dibawa semua, buat saya loh kok begitu padahal 

awalnya baik tapi kok seperti ini. Terus saya kepimpinan 

bilang saya nggak mau lihat bu RD sakit karena barang-

barang itu. Saya kalau kebelakang lagi, ingat kebelakang 

lagi, sedih stress jengkel muncul mbak, jadi saya jangan 

nengok lagi kebelakang jadi harus lihat kedepan terus 

terus. Kalau jadi ibu asuh juga lega, semua kita yang 

mengatur, waktunya ya gimana, kalau capek. Kalau tante 

itu ya capek bener-bener, tapi pulang kerumah kebelakang 

jadi plong. Saya masuk SOS dulu keluargaku takut, dia 

bisa nggak, bisa masak nggak, sampai segitunya. Ya kalo 

saya ingat lagi sedih mbak, itu usia-usia juga masih jelang 

30an lebih, bosan, tapi normal ya kalau perlu temen 

sharing. Kalau mau milih teman hidup juga kebutuhan 

hidup juga perlu mbak, jaman sekarang juga butuh mbak. 

capek dan 

stress 
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Sering orang tanya, karena saya pernah berkeluarga, 

berkeluarga jangan jadi ibu asuh, berkeluargalah, orang 

ada yang peluk, sayang kita, bantu kita, saat punya bayi 

saya stress semua sendiri. Nggak ada yang bantuin mbak, 

ya kita sendiri. Sakit pun kita harus bangun masak mbak, 

ada anak yang kerikin kita, mau gimanapun ya tetap kita 

bangun, jangan manja. Ya memanjakan diri ya nggak apa-

apa, tapi kalau dirumah ya nggak manja daripada tensi 

turun naik nanti kalau mikir yang begitu 

72 Apa yang 

membuat 

ibu tetap di 

SOS 

Itu dengan berjalannya waktu, usiaku bertambah, 

pikiranku lebih lagi untuk anak, untuk masa depan anak, 

ini udah bisa bantu membantu gitu, ooo saya bisa, uang 

sudah sedikit lumayanlah jadi saya bisa, ya saya harus 

manage walaupun sedikit tapi saya rasa cukup gitu untuk 

saya. Ini uang untuk jajan untuk segala macam, nabung 

100ribu gitu ya bisa. Kita harus manage benar-benar agar 

pensiun bisa punya pegangan, dari sekarang baru kepikir 

mbak mulai training-training ini hahaha dulu awal-awal 

enggak mbak, kalo orang bisa genggam bisa mbak, tapi 

kalau kayak saya nggak bisa mbak. Kalau saya dirumah 

terus, saya nggak kuat nggak bisa, saya harus refreshing. 

Refreshing saya di mall mbak, bisa sendiri hanya jajan  

minum jus terus lihat-lihat sepatu, tas, gitu. Jadi yang 

membuat saya disini ya waktu mbak, usiaku semakin 

bertambah, pikiranku bisa lebih luas lagi, lebih dewasa 

lagi. Sampai keluarga juga menerima, oh ternyata dia 

PA Prioritas 

anak 

+++ Subjek 

memikirka

n masa 

depan anak 



 

161 

berubah, bisa mandiri. Awal-awal saya bergantung, kalau 

disini saya mimpi saya telpon cerita ini ini mama bilang 

doa doa, jadi mereka dengar. Orang ketawain saya karena 

saya belum mbak walupun usia sudah 40. Sekarang baru 

enak, ya kadang capek, kalau sudah rasa capek ya tidur 

mbak itu juga untuk diri kita sendiri yang mengelola 

mengatur, gitu mbak hehe 

73 Suka 

dukanya apa 

sih bu yang 

paling 

berkesan ? 

Kalau duka ya komunikasi dengan keluarga kalau 

sekarang anakku sudah kesini. Berkumpul dengan 

keluarga itu kurang, ada apa-apa paling hanya ya kita 

kirim sedikit kalau ada acara apa-apa kan senang bisa 

kumpul dengan keluarga, yang seperti itu 

KKK Kurang 

komunik

asi 

dengan 

keluarga 

++ Memiliki 

waktu 

sedikit 

untuk 

keluarga 

74 Kalau 

dengan anak 

bu 

Kalau senang anak-anakku sehat, badannya sehat bagus 

bersih, ah itu bahagia saya. Kadang saya pakai baju yang 

ini jadi anak saya suruh pakai ini, ya malulah masak 

ibunya gaya anaknya kayak gitu. Terus lihat mereka dapet 

nilai bagus disekolah wow senang banget, kalau lihat pagi-

pagi seragamnya rapi saya bahagia lho mbak kalau 

semuanya saya ya saya nggak kuat 

PB Perasaan 

bahagia 

+++ Bahagia 

ketika anak 

sehat, 

dapat nilai 

bagus dan 

rapi 

75 Kalau 

dukanya 

sama anak-

anak bu ? 

Kalau mereka sakit mbak, kadang mereka murung saya 

cari penyebabnya kadang mereka menyendiri, kita harus 

pintar-pintarnya lihat mereka. Kalau mereka sakit, saya 

langsung bawa kedokter saya nggak mau tunggu 3 hari, 

pokoknya saya langsung bawa kedokter minumi obat. Kan 

saya sendiri mbak, kadang kasih tau bapak-bapak mbak 

kita juga harus jaga, kalau telat bawa kedokter takutnya 
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juga kita disalahkan, dimarahi mbak. Lihat mereka rapi, 

bersih, kulitnya bagus ya pasti senang mbak, sopan, 

mereka bersyukur itu, jadi itu juga harus kita ajarkan, 

nilainya bagus apalagi mbak nyenengke hati mbak, jadi 

nggak sia-sia. Kadang merasa bersalah mbak anakku ini 

nggak naik kelas, mungkin ini salah saya gimana didik 

anak, saya. Kayak uang itu juga saya yang ganti padahal 

itu bukan kesalahanku, makanya timbul pertanyaan di diri 

saya, saya nggak kasih uang kok nggak bisa, kalau gini 

nggak boleh, mereka juga merasa ada ya mbak terpenuhi 

kebutuhannya, mereka juga harus punya daya juang, dari 

sini ke ADA juga harus jalan kaki, nggak harus saya 

ojekin. Kadang saya kasih uang ojek, saya bilang saya 

kasih uang ini mau kamu buat ojek atau kalau nggak ya 

boleh buat jajan. Kalau kita mau hitung kita memberi mau 

jengkel kita sakit hati mbak, tiap hari berapa orang ini 

uang 2 ribu kalau ditabung berapa mbak, tapi itu harus 

buang dan kita kembali ingat kesitu 
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76 Ingat lagi ke 

? 

Ingat lagi kan kita orangtua kita ikhlas, kalau ikhlas kita 

damai mbak, kalau sudah memberi ya harus ikhlas. Kalau 

diingat lagi kita kasih uang tiap hari 2 ribu 1 bulan mbak 

itu sudah berapa. Itu uang bukan dari kantor lho mbak, jadi 

ya ikhlas mbak 

    

77 Ada 

kepuasan 

tersendiri 

Ada mbak, ada kepuasan tersendiri ada, Kepuasan jadi 

saya kemana nggak ijin kalau ada suami kan saya harus 

ijin, harus budget, ya walaupun sendiri juga budget, tapi 

KPS Ada 

kepuasan 

+++ Subjek 
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nggak sih bu 

jadi ibu asuh 

? 

saya bayangkan mbak, pikir lagi kalau berkeluarga juga 

kesehatan nggak pikir karena ada BPJS ya mbak, misal 

gajinya besar diluar sana 10 kah berapa hati-hati uang 

untuk kerumah sakit. Kalau saya di SOS kan enak mbak 

semua SOS yang tanggung mbak itu bahagianya. Ya 

nggak terpenuhi karena kita nggak ada suami ya saja, 

untuk yang gitu-gitu ibu SOS bahagia, mau kemana-mana 

bisa, saya bisa training, naik pesawat, untung saya, belum 

tentu ada suami begitu mbak hahaha 

menjadi 

ibu asuh 

menjadi 

ibu asuh, 

selain 

memiliki 

anak, 

subjek juga 

ditanggung 

kebutuhan

nya 

78 Selama ini, 

sering nggak 

sih bu 

ngajak anak-

anak diskusi 

tentang 

apapun itu 

Ya kadang ngobrol mbak, kadang saya suruh ceritakan 

keluarga mereka, kan saya buat progress kan saya lihat 

perkembangan mereka setiap hari ada. Saya juga ajarkan 

lho mbak cara membersihkan bekas menstruasi, kalau 

kamu sudah mulai haid harus hati-hati jaga-jaga pergaulan 

dengan laki-laki, harus mbak, kayak anak kita sendiri, 

kalau nggak begitu marah saya. Tentang pakaian, rumah 

kita kayak rawat diri kita, supaya tamu datang itu senang, 

ibunya gini-gini anaknya ini semua 

    

79 Selama ibu 

di SOS yang 

membuat 

SOS 

menarik apa 

sih bu ? 

Yang menarik dari SOS ya, kalau di SOS itu ya kita kayak 

beda-beda ya mbak tapi rasa kasih sayangnya itu ada di 

SOS ini jadi cinta, kasih itu mbak, nggak bedakan agama. 

Nggak ada harus bergaul dengan ini ini nggak mbak jadi 

kasih tadi mbak, saying semuanya 

TBA Tidak 

bedakan 

Agama 

++ Di SOS 

semua 

sama tidak 

membeda-

bedakan 

80 Cara ibu 

memaknai 

Caranya memaknai ya mbak harus mencintai semua, 

lingkungan, seluruh isi rumah, rasa cinta damai, visi misi 

MS Mencinta

i semua 

+++ Subjek 

mencintai 
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hidup jadi 

ibu asuh di 

SOS apa sih 

bu ? 

itu ada semua, itu saya harus mbak, jadi kalau saya sudah 

ingat tentang visi misi itu enak mbak, ya harus menerima. 

Kalau saya nggak memahami visi misi mbak ya nggak 

mungkin. Jadi kalau untuk anak ya mencintai anak sampai 

anak merasa dicintai, itu penting mbak. 

semua 

yang ada di 

SOS 

81 Nilai-nilai 

atau 

pembelajara

n apa sih 

yang ibu 

dapat dari 

ibu asuh ? 

Banyak sekali mbak, ya harus menjunjung SOS, 

menjaga,jadi kita disini kita juga punya kode etik mbak, 

jadi setiap kali orang tanya kita juga nggak sembarangan 

ke luar orang karena kan rahasia keluarga mbak, jadi ya 

harus menjaga, karena ini keluarga saya jadi nggak boleh 

semua orang harus tau keluargaku, ada yang harus mereka 

tau, ada yang tidak harus mereka tau misalnya keuangan 

kita, kalaupun kadang keceplosan tapi harusnya nggak 

boleh itu rahasia ya mbak, kita harus menjaga bener-bener 

NI Nilai ibu 

asuh 

+++ Subjek 
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dan 
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bahkan 

rumah dan 
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82 Kalau dari 

diri sendiri 

apa bu? 

Saya itu kayak lihat perubahan dalam diriku mbak, 

menjadi mandiri, lebih sabar, mungkin saya meledak-

ledak tapi harus sabar 

PRB Perubaha

n baik 

++ Lebih 

sabar dan 

mandiri 

83 Berarti 

selama ibu 

jadi ibu asuh 

selalu 

mengolah 

diri 

Harus mengolah diri mbak setiap saat, harus bisa bersikap 

tenang biar bisa biasa lagi mbak. Dengan teman saja begitu 

apalagi dengan anak, saya tau anak-anak, anak ini harus 

gini anak itu harus gini. Kalau sudah dirumah ya itu anak 

anakku segala macam apapun saya harus tau, kadang 

mereka bohongi saya, tapi suatu saat pasti mereka akan 

bilang, ibu kita nggak bisa bohong, ibu nggak melahirkan 

kamu tapi seluruh jiwa raga ibu buat kamu, beda dengan 

orangtuamu yang hanya melahirkan kamu, yang 

NI Nilai ibu 

asuh 

+++ Subjek 

selalu 

mengolah 

diri agar 

bisa 

menerima 

anak 
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membesarkan yang semuanya itu ibu. Ya mungkin kamu 

suka nggak suka tapi kamu balik lagi kebelakang yang 

membesarkan kamu siapa, mungkin kamu tau ketika 

dewasa. Orangtua juga karena terpaksa menitipkan, kalau 

anak-anak ini mereka sayang dengan saya, kayak RM 

mereka kan sudah ngerti semua. Cemburu saya dengan 

keluarga mereka yang datang, tapi ya nggak bisa mbak, 

kadang saya nggak suka caranya mereka gimana, mereka 

juga harus menghormati menghargai saya, harus saling ya, 

kalau nggak ya kita bisa kres hehehe 

Triangulasi Subjek 1: 16 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

1 Menurutmu sifat sama 

karakternya ibu gimana? 

Baik, rajin, disiplin, jadi kalau kit, rapi, 

penyayang, suka menasehati 

    

2 Ibu sering marah nggak sih? Sering, gara-gara males, nggak rapi, 

mandinya terlalu malam, nggak tugas, main 

game, banyak owg, ya gitu 

    

3 Kalau disuruh sama ibu terus 

nggak nurut, ibu gimana ? 

Ya kalau kita lagi sibuk ya nggak dimarahin     

4 Ibu kalau lagi jengkel lagi 

marah gimana? 

Teriak-teriak 

 

    

5 Setelah marah gimana ? Senyum lagi baik lagi dan nggak marah lagi     

6 Ibu kalau lagi marah, lagi 

jengkel teriak-teriak aja? 

Kalau lagi marah teriak-teriak, kalau lagi 

jengkel didalam kamar diem 
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7 Ibu kalau lagi seneng lagi 

bahagia itu gimana? 

Ya kumpul bareng, diajak pergi, ngobrol, 

biasanya makan keluar 

    

8 Ibu kelihatan seneng, 

bahagia waktu kapan ? 

Sering, hampir setiap hari. Waktu kita 

rajin,rapi, taat, tepat waktu 

    

9 Pas sedih pas jengkel pas 

kapan? 

Pas anak-anaknya buat nakal, nggak nurut     

10 Kalau kamu adek-adekmu 

nakal, nggak nurut sama ibu, 

ibu gimana? 

Marah, dikasih tau kalau salah, terus 

dimarahin diomel-omelin 

    

11 Ibu pernah cerita kalau ibu 

senang di SOS ? 

Pernah, ya ceritanya kan gara-gara anak-

anak disini tu ramah, rajin, bilang kalua ibu 

beruntung di SOS, seneng ngerawat kalian 

    

12 Menurutmu sikapnya ibu 

kekamu itu gimana ? 

Baik, sayang     

13 Menurutmu ibu gimana ? Teges, nggak main-main     
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Lampiran 2. Verbatim Subjek 2 

VERBATIM SUBJEK 2 

WAWANCARA I : 16 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

1 Tempat 

lahirnya bu ? 

Malang, 3 September 67     

2 Usia masuk 

SOS bu ? 

27 tahun     

3 Masih muda 

ya bu, lama 

jadi tante? 

Iya hehehe, masi muda waktu itu. Jadi tante cuma enam 

bulan mbak 

    

4 Loh kok 

cepet bu ? 

Ya rumah sini kosong hehe karena ibunya melakukan 

kekerasan itu lho mbak, makanya tanpa persiapan jadinya 

langsung hehe. Jadi tante itu November sampai Juni jadi 

ya enam bulan, bulan ketujuh masuk sini 

    

5 lama jadi ibu 

asuh bu? 

Kalau aku masuk 95 Juni, jadi ibu 96 jadi ya udah 22 tahun 

mau 23 tahun ini mbak  

    

6 Terus anak 

yang tinggal 

disini 

berapa? 

Yang tinggal tujuh jadi kalau senin, selasa, rabu, kamis 

anaku tujuh, begitu jumat, sabtu, minggu anakku 10. 
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7 Terus kalau 

awal-awal 

motivasinya 

ibu masuk di 

SOS apa sih 

bu? 

Motivasiku dulu itu, kalau sejujur jujurnya ya hehe, aku 

tertarik dengan dibutuhkan wanita yang tidak menikah, 

hidup dengan anak kecil-kecil korban bencana. Bersedia 

di tempatkan dimana saja nah itu menarik banget, gitu. 

Yang pertama aku memang waktu itu putus dari pacarku, 

jadi tidak ingin menikah. Yang kedua itu hidup dengan 

anak-anak itu kan berbagi ya mbak, rumahku deket panti 

asuhan dan aku temen maen sama mereka. Yang ketiga 

ditempatkan dimana saja kan aku orangnya suka kemana 

mana hehe. Jadi daerah tempat baru itu bagiku tantangan 

itu makanya mau dimanapun aku ditaruh oke, mau 

ditempat ramai mau ditempat terpencil aku ndak masalah. 

Gitu Hehe 

TI 

 

 

PP 

 

HA 

 

 

 

TB 

Tertarik 

dengan 

syarat 

Putus 

pacar 

Hidup 

berbagi 

dengan 

anak 

Ditempat

kan di 

daerah 

baru 

+++ 

 

 

++ 

 

 

+++ 

 

++ 

Tertarik 

dengan 

syarat iklan 

Tidak ingin 

menikah 

Terbiasa 

bermain 

dengan 

anak panti 

asuhan 

Senang 

berpetuala

ng 

8 Apa yang 

buat ibu 

berani jadi 

ibu asuh ? 

Kan waktu itu bukan ibu asuh ini iklannya, dibutuhkan 

wanita tidak menikah hidup bersama dengan anak-anak 

korban bencana alam, jadi bayanganku tu kayak kampung 

pengungsian gitu lho 

    

9 Oo gak ada 

bayangan 

sama sekali 

Enggak blas gitu. Bayanganku nanti aku disitu maen sama 

anak-anak hehe dan lain sebagainya, enggak jadi ibu 

nggak ada mbak bayangan sama sekali gak ada. 

    

10 Lha terus 

ketika tahu? 

Ya terkaget kaget dan mau berlari meninggalkan arena 

hehe, jadi aku itu ndak terbiasa dengan anak-anak karena 

selama hidupku dengan nenekku dan cuma satu aku tok. 

Walau aku anak pertama dari tujuh bersaudara 
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11 Jadi kebiasa 

sendiri ya 

bu? 

Kebiasa sendiri. Jadi untuk bergaul dengan anak-anak aku 

kesulitan gitu. Ngomong apa sama mereka, menyapanya 

gimana ndak bisa, ndak terbiasa karena kebiasa sendiri. 

Apalagi tidur bareng mbak ndak bisa aku hehe ndak bisa 

karena kebiasaan kamar sendiri kan gitu, jadi ya hidupku 

berubah disini hehe 

TS Terbiasa 

sendiri 

+++ Subjek 

terbiasa 

sendiri 

sejak kecil 

12 Berarti 

tantangan 

yang ibu 

hadapi 

ketika  jadi 

ibu asuh itu 

apa bu? 

Banyak mbak, dari aku yang jadi tidak bisa kemana-mana 

kan siksaan haha. Yang biasanya aku mengukur jalanan, 

bisa kemana mana hidupku tu bebas merdeka gitu lho 

mbak terus tiba-tiba disini ndak bisa kemana mana harus 

ijin segala macem, ya memang kalau  di rumah atau mana 

tetep ijin tapi aku kan ndak punya beban tanggung jawab 

yang harus tak openi gitu lho. 

TK 

 

 

 

TJA 

Tidak 

bisa 

kemana-

mana 

Tanggun

g jawab 

ke anak 

++ 

 

 

+++ 

Sulit 

kemana-

mana 

Tidak 

bebas, ada 

tanggung 

jawab  

13 Dan 

sekarang 

ngopeni 

anak-anak 

hehe 

He’em ngopeni anak-anak. Apalagi harus ke pasar, aku 

ndak suka mbak. Ruwet. Aku tu orangnya seneng pergi 

tapi yang nggak ke mall, ke pasar jadi aku sukanya ikut 

camping ke gunung pantai yang berpetualang dari kota ke 

kota nanti tidur di stasiun sama temen-temen hehe 

    

14 Jagoan to 

ibu 

He’em juga ya gitu hehe naik bis naik kereta bareng 

berpetualang gitu lah. Jaman nom-noman mbak sekarang 

sudah hilang hehe. Jadi tantangannya itu tadi bergaul 

dengan anak yang sulit minta ampun. Jadi pas jadi tante 

dan aku harus masuk ke rumah yang ada balitanya aku 

tersiksa sekali, aduh aku harus bagaimana nanti kalau anak 

itu nangis aku harus bagaimana, itu tu sudah menghantui 

sendiri gitu lho mbak 

TT Tantanga

n 

+++ Kesulitan 

untuk 

bergaul 

dan 

bingung 

mengurus 

anak 
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15 Waktu dulu 

anak paling 

kecil kelas 

berapa bu ? 

Susah nggak 

bu 

ngurusinya 

TK mbak. Enggak juga sih karena anaknya nurut dari ibu 

yang dulu, mereka nurutttt kayak gitu dan ketika aku 

masuk kesini ya anak yang paling kecil itu nurut, jadi dia 

tahu apa yang dilakukan. Tapi ketika harus tidur dengan si 

kembar kelas 1 SD, tempat tidurnya tak pisah kan tempat 

tidurnya dua, dua kecil kecil satu susun. Kalau ibu yang 

dulu kan dijadiin satu, sekarang tak pisah tengahnya ada 

meja belajar nah itu aku tidur di sebelah sana, proses yang 

bagiku lama. Sampai punya bayipun sampai usia tiga 

bulan aku mencium aja nggak bisa mbak. Ya dia tak openi, 

tapi untuk mencium aku ndak bisa gitu. Ya ndak tau ya 

belum ada hati kali 

TT Tantanga

n 

+++ Tidak bisa 

tidur 

dengan 

anak kecil 

sehingga 

berusaha 

untuk 

membiasak

an 

16 Emang ibu 

dapet bayi 

pas berapa 

tahun jadi 

ibu asuh ? 

Setahun mbak. Aku baru bisa bener-bener menyayangi 

setelah dia tiga bulan tak asuh, jadi awalnya ya kaya 

perawat mungkin. Terus awal itu kan aku masih muda 

mbak jadi anak-anak memanggil tante. Terus ada Bu PRW 

pokoknya dia  kayak pendamping ibu gitu lah. Padahal 

anakku kan gede-gede mbak SMP gitu, paling gede kelas 

2 dan yang SD semua manggil tante, “kok manggilnya 

tante manggilnya ya harus ibu”, sejak itu semua ndak 

boleh panggil tante harus ibu meskipun itu belum pegang 

rumah tetep manggilnya ibu, karena begitu terlanjur 

manggil tante begitu masuk rumah kan masih keterusan 

tante to. Nah begitu mereka manggil ibu itu aku merasa 

harus lebih bertanggung jawab. Ternyata panggilan juga 

berpengaruh hehe gitu mbak 

PI Panggila

n ibu 

+++ Subjek 

merasa 

lebih 

bertanggun

g jawab 

ketika di 

panggil ibu 
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17 Pertama kali 

dipanggil 

ibu itu 

gimana sih 

bu rasanya? 

Rasanya kok jlep gitu lho, kan aku belum ibu jadi ada rasa 

tidak rela. Ada rasa ahhh tanggung jawabku bertambah 

haha, jadi bukan ketika dipanggil waooo gitu enggak, atau 

mungkin karena aku bukan anak rumahan jadi sifat 

keibuannya tu belum muncul dan baru muncul itu ketika 

dapet bayi. Lalu aku bertanggung jawab penuh rumah ini 

anak ini tanggung jawabku itu ada ketika dipanggil ibu, 

tapi ketika dipanggil tante tu aku cuma seperti 

mendampingi perjalanan mereka. Tapi ketika mereka 

memanggilku ibu itu aku harus bertanggung jawab penuh 

meskipun baru belakangan. Ini cerita jujur ini mbak hehe 

PI Panggila

n ibu 

+++ Subjek 

merasa 

lebih 

bertanggun

g jawab 

ketika di 

panggil ibu 

18 Iya bu, ohh 

bagus to bu 

hehe. Terus 

nilai-nilai 

apa sih yang 

ibu miliki 

buat 

merawat 

anak, 

mendampin

gi anak? 

Berbagi kasih mbak, aku mengadopsi itu dari keluargaku, 

jadi kalau untuk berbagi tu bagiku bukan hal yang sulit, 

justru ketika aku bisa berbagi itu aku punya kebahagiaan 

tersendiri punya kepuasan tersendiri karena dari kecil aku 

berbagi dengan teman-temanku yang dipanti asuhan itu to 

mbak. Jadi aku maen bareng dirumahku, terus kalau apa 

tanggal muda gajian gitu ta mbak aku disuruh ibuku bawa 

beras bawa apa ke panti asuhan itu gitu, jadi itu ya terus 

sudah ada di dalam diriku gitu. Ada juga kepinginan kalau 

aku besar nanti aku juga kepengin seperti ibuku apalagi 

bisa hadir diantara mereka itu tu ada. Jadi terpupuk dari 

kecil. Ketika masuk kesini untuk hal-hal seperti itu aku 

tidak kesulitan mbak, tapi untuk jadi ibu itu sulit hehe 

SB Sikap 

berbagi 

++ Subjek 

terbiasa 

berbagi 

dengan 

anak 
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19 Keluarga 

mendukung 

bu ? 

Keluargaku menyaksikan hehe     

20 Menyaksika

n gimana 

bu? 

Ya “apa kamu bisa?”. Ya karena aku begitu mbak kayak 

yang aku ceritakan tadi, ndak pernah serawung dengan 

anak kecil, udah gitu suka kemana-mana, camping suka ke 

gunung jadi apa beneran gitu lho ibuku 

    

21 Tapi setelah 

ibu beneran 

di sini? 

Ya mendukung, mereka mendukung setelah aku pulang 

membawa anak-anak di tahun pertama aku disini, jadi 

pulang ke Malang bawa bayi umur dua bulan bersama 

berapa anak. Itu keluargaku menerima banget, sampai 

akhirnya kalau aku ndak pulang mereka yang datang ke 

sini jadi anak-anak menemukan keluarga baru, aku juga 

merasa terdukung, kayak bapak ibuku mengakui mereka 

itu cucunya. Bentuk motivasi juga terus diceritain ke 

tetangga-tetangga gitu nanti kalau aku kirim foto keluarga 

gitu dipajang hehe ya gitu hehe 

KM Keluarga 

menerim

a 

+++ Keluarga 

menerima 

subjek 

menjadi 

ibu asuh 

22 Komunikasi 

dengan 

orangtua 

lancar bu? 

Iya hehe, masih masih lancar     

23 Terus 

perasaan apa 

yang muncul 

pas ibu 

merawat 

Kasih mbak, jadi itu muncul dengan sendirinya gitu owg 

mbak jadi begitu sudah berhadapan dengan si anak itu 

rasanya sudah ndak berkutik untuk berpaling gitu, apapun 

prosesnya apapun kesulitannya ya mau ndak mau aku 

hadapi gitu, ndak lari gitu lho mbak. Karena kalau aku lari 

CK 

 

 

 

 

Cinta 

kasih  

 

 

 

 +++ 

 

 

 

 

Perasaan 

kasih 

muncul 

ketika 

sudah 
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anak-anak di 

sini bu? 

berarti perasaanku yang awal dulu masih kecil kan tak 

ingkari karena aku kepengen ada diantara mereka 

meskipun ya itu tadi proses cintanya itu sambil jalan tapi 

bahwa aku sudah, karena ini kan pilihanku sendiri, aku 

harus bertanggung jawab dengan pilihanku karena waktu 

itu aku kerja yang istilahnya sudah mapan gitu tha mbak, 

terus tiba-tiba aku banting setir ke apa ya ke yang aku 

sendiri tidak tahu hehe soalnya aku sendiri itu tidak tahu 

itu apa gitu, jadi langsung wutttt 180 derajat gitu kan orang 

tuaku juga terbengong-bengong ”ini beneran gak sih anak 

ini” gitu. Sampai ke Bandung pun aku diantar ke Bandung 

ketemu sama pak HD waktu itu aku juga gini, “aku tu 

cuma lihat-lihat saja kok hehe” padahal udah diterima to, 

cuma lihat-lihat saja, aku juga ndak tau disana mau jadi 

apa hehe gitu. “Siap masuk ke rumah?” “Rumah apa?”. 

Jadi harusnya itu mbak live in dulu sebelum melamar, 

sebelum melamar itu seharusnya live in dulu disini satu 

sampai dua minggu nanti kalau sreg ya melamar, nah aku 

tu ndak melalui yang kaya gitu mbak, jadi aku nganunya 

itu kaya responden begitu, jadi pakai surat jadi aku ndak 

melamar yang resmi gitu enggak gitu lho mbak jadi ada 

iklan gitu to, kan posisiku waktu itu masih kerja ada iklan 

kok aku tertarik terus aku nulis di jawa pos terus aku nulis 

pokoknya aku kepingin keterangan lebih lanjut iklan 

nomor sekian gitu to dapet lagi balesan suruh bikin kaya 

karya tulis gitu lho mbak kaya artikel gitu lho suruh bikin 

PS 

 

 

 

 

BK 

Bertahan 

karena 

pilihan 

sendiri 

 

Berontak 

dengan 

keadaan 

+++ 

 

 

 

 

+ 

berhadapan 

dengan 

anak 

 

Subjek 

bertahan 

karena 

bertanggun

g jawab 

atas 

pilihannya 

sendiri 

 

Subjek 

tidak 

memiliki 

bayangan 

berada di 

SOS dan 

dihadapkan 

dengan 

keadaan 

yang ada 

sehingga 

subjek 

berontak 
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artikel itu pandangan aku tentang anak-anak itu seperti apa 

tapi harus pakai pensil nulisnya gitu, nah aku kerjakan 

pake pensil seperti itu tak kirim kalau missal ketrima 

punya program apa sih, terus ya tak tulis lagi, jadi aku kan 

ndak merasa melamar terus setelah itu hilang gitu lho 

mbak aku juga ndak fokus ke situ. Enam bulan kemudian 

itu ada surat selamat anda diterima, aku pikir aku nglamar 

dimana ya hehe kok aku disuruh ke teropong bintang ke 

Bandung aku tu ngelamar apa, soale dulu kan PO BOX 

kan mbak ketika di iklan itu kan PO BOX sekian gitu 

sementara ini harus datang pada minggu ini, waktu itu 1 

Agustus 1995. Itu di jalan teropong kan aku bingung ta 

mbak ini aku ngelamar apa ya aku  juga lupa hehe. Ya 

sudah aku kesana saja sama ibuku. Mau lihat-lihat karena 

memang aku ndak tau, ternyata gak boleh sama pak HD, 

kan sudah disini sudah ndak bisa pulang lagi padahal aku 

ndak bawa apa-apa mbak. Ya akhirnya beli hehe jadi aku 

sendiri tidak siap tapi ternyata pergolakannya justru lebih 

dahsyat dari pada yang sudah live in sudah ini karena 

sudah punya gambaran sementara aku ndak punya 

gambaran sama sekali, jadi lebih dahsyat ternyata uwahhh 

heboh wes hehe pemberontakan, apa aku disini disuruh 

jadi pembantu, aku orangnya kayak gitu gitu hlo mbak jadi 

aku ndak bisa memendam rasa gitu, jadi kok aku kok 

katanya mendidik anak segala macem tapi kenapa 

keseharian kok aku nyapu, ngepel, masak, nyuci, terus 
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mendidik anaknya dimana, terus aku orang baru tapi kok 

ndak dijelasin harus apa lha itu kan berkecamuk. Makanya 

terus aku menghadap pimpinan, “katanya disini mendidik 

anak tapi nyatanya kok aku cuma kayak pembantu, kalau 

aku mau jadi pembantu mending aku jadi TKW aja” haha 

gitu. Protes, kalau gitu aku pulang saja aku ndak seneng 

nek kaya gini. Udah gitu kalau ndak bener aku dirasani 

mending aku dikasi tahu ketidakbeneranku tu dimana terus 

harusnya seperti apa gitu, kan aku tidak tahu keseharian 

itu di rumah seperti apa namanya juga orang baru tahu-

tahu ember sama pel ditaruh disitu, terus aku kan ndak 

ngapa-ngapain itu, dirasani ndak peka ndak apa segala 

macem udah tak taruh lap pel disitu nggak mau ngepel, 

apa susahnya bilang rumahnya di pel gitu hehe kayak gitu 

mbak, lebih baik aku dikasih tahu tugasmu ini ini, bukan 

di nganu secara halus gitu makanya aku protes gitu. 

Ngupas bawang kebanyakan dirasani, enggak ngepel 

dirasani. Sejak itu baru dibuatkan program, kan kami 

bertujuh waktu itu. Selama tiga bulan jam delapan sudah 

di kayak perpus gitu lho mbak nanti diajari 

administrasinya rumah itu seperti apa, cara merawat bayi 

seperti apa, terus listrik sederhana itu seperti apa, 

pertolongan pertama seperti apa, membuat pembukuan 

rumah pertanggung jawaban rumah dan per anak seperti 

apa. Baru seperti itu mbak setelah aku ribut hehe 
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24 Hal yang 

menyenangk

an apa sih bu 

kalua sama 

anak-anak? 

Yang menyenangkan ya kalau mereka seneng mbak, 

denger mereka tertawa wakakak seneng. Sederhana banget 

mbak, bisa makan bareng serumah itu, denger berbagai 

macam cerita itu asik ternyata, setelah dihayati hehe 

dijiwai hehe ternyata asik 

 PS Perasaan 

senang 

 +++ Senang 

saat anak 

tertawa, 

dan dengar 

cerita  

25 Kalau yang 

paling 

membuat 

bahagia dari 

anak-anak 

bu? 

Apa ya mbak setelah sekian puluh tahun, ya mereka 

berhasil mereka sukses. Sukses kecil-kecil itu saja aku 

sudah seneng mbak. Sukses yang tidak harus besar gitu lho 

mereka ada perubahan misal kayak RA dari ngompol 

menjadi tidak ngompol itu aku bahagia banget mbak 

beneran, jadi menghargai perubahan yang kecil-kecil itu 

bahagia yang dicicil bagiku itu ternyata berharga. Jadi 

akhirnya jadi kebiasaan mengamati hal-hal kecil 

perubahan itu memupuk jiwa aku, ternyata enggak ada 

yang sia-sia gitu lho mbak. Itu membahagiakan bagiku 

hehe karena nek lihat masalah yang besar terus nggak 

selesai-selesai mbak nanti malah cuma stres mengeluh-

mengeluh sementara gak dapet apa-apa bagi aku 

PB 

 

 

 

 

MP 

Perasaan 

bahagia 

 

 

 

Menghar

gai 

perubaha

n 

+++ 

 

 

 

 

++ 

Bahagia 

anak 

berhasil 

untuk hal 

kecil 

Subjek 

mengharga

i dan 

mengamati 

hal-hal 

kecil  

26 Kalau hal 

yang 

membuat 

ibu sedih 

atau 

jengkel? 

Itu tu kalau sedih tu kalau mereka sakit, itu sedih banget 

aku. Terus apa lagi sampai opname segala macem itu aku 

sedih banget, sedih yang sakit sama sedih yang dirumah 

karena tu kocar kacir semuanya, jadi aku begitu mereka 

sudah mulai trak trik trak trik sing tenggorokan sakit sing 

apa itu mesti aku sudah heboh sendiri mbak. Karena apa 

namanya ndilalah anaku si BM itu hidup enggan mati tak 

mau mbak, jadi aku harus kerumah sakit terus dalam satu 

PSH 

 

 

 

PSM 

 

PH 

Perasaan 

sedih 

 

 

Psikosom

atis 

Perintah 

++ 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

Merasa 

sedih saat 

anak sakit 

dan anak 

yang 

dirumah 

Subjek 

sakit ketika 
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bulan tidak kerumah sakit itu sudah bahagianya selangit 

itu mbak, jadi rumah sakit terussss seminggu sekali harus 

kontrol, makannya harus terjaga bener, tidak seperti bayi-

bayi pada umumnya. Ngomongnya telat, ini telat, jadi aku 

harus konsultasi mengapa kok telat. Ternyata karena 

nggak pernah keluar rumah, kenapa ndak pernah keluar 

rumah karena sakit terus haha. Aku lebih sedih anak sakit 

dari pada anak yang bermasalah, barulah gitu karena kalo 

berulah aku masih punya harapan mbak bawa ke psikolog, 

ada jangka panjang yang dijalani gitu. Tapi kalau sakit 

kadang langsung mendadak parah gitu aku stres pasti 

mbak, kalo anak aku pasti aku stres karena aku selalu 

mikir yang dirumah sama aku harus ada dirumah sakit itu 

aku terbagi kayak gitu tu aku setengah mati. Kalau sudah 

begitu aku bisa sakit tapi ya masih harus merawat anak, 

makanya aku tidur siang itu harus walaupun akhirnya 

permasalahannya ke aku sendiri. Harus tidur siang harus 

ini, serba cerewetnya itu disitu hlo mbak. Harus makan 

harus ini, terus hujan kayak gini tu tak bikinin teh panas, 

kayak gitu aku hlo mbak, terus duduk dilantai harus pake 

tikar hehe efeknya kayak gitu, jeleknya disitu mbak hehe 

terlalu 

capek 

Subjek 

harus 

mengataka

n berulang-

ulang 

tentang 

anak harus 

tidur siang, 

harus 

makan, 

kalau hujan 

harus buat 

the dan 

jangan 

duduk 

dilantai 

harus pakai 

karpet 

27 Tapi bisa 

jadi bagus 

juga ta bu, 

kan 

ngingetin 

Pasti pernah mbak, ini barusan kemarin itu aku marah, 

kecewa, jengkel 3 hari lalu itu. Jadi aku tu kalau sama 

anakku yang di Salatiga itu kan perhatian, bertanggung 

jawab misal dalam hal keuangan segala macem aku tertib 

mbak. Kalau kesana pasti tak bawain apa, kalau secara 

PK Perasaan 

Kecewa 

+++ Subjek 

kecewa 

ketika anak 

yang 

diasuh 
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anak anak 

hehehe. 

Terus 

pernah 

merasa 

kecewa juga 

sih bu? 

umum istilahnya orang memandang secara umum itu dia 

berkecukupan lah. Tapi kenyataannya dia malah mencuri. 

Langsung jleb, jadi selama ini yang selalu tertib, jangan 

sampai anakku nanti jadi mencuri jangan sampai jadi 

hutang segala macem, kayak gitu tu apa. Belum bisa 

mengolah diriku sendiri ketika mendengar seperti itu aku 

cuma bisa duduk tenang, aku nganu diriku sendiri 

pokoknya tenang jangan sampai duaarr. Tapi bahwa aku 

kecewa, aku marah, aku jengkel itu dan aku tidak mau 

ketemu anak itu sampai sekarang. Aku juga bilang ke Pak 

JS, sementara aku ndak mau ketemu dengan anak itu, 

karena aku begitu kecewanya, karena aku sebagai orang 

tua aku sudah antisipasi jangan sampai anak itu sampai 

mencuri atau hutang segala macem jangan sampai lah, biar 

dia sekolah itu tenang, itu pemikiranku mbak. Ternyata 

terpengaruh sama temannya dan lain sebagainya sampai 

mencuri segitu gedenya, aku marah sekali. Belum ketemu 

sama anaknya sampai sekarang, jadi yang ngurus itu pak 

JS dan mas JK dan aku minta aku ndak ingin ketemu dulu 

sampai aku bisa irem, itu kecewa mbak. Akan beda ketika 

aku tau anakku punya kelainan dan ketika melakukan hal-

hal kaya gitu aku ndak kecewa mbak, tapi aku cuma punya 

dasar misal anakku yang preman itu to mbak dia kan 

ADHD udah gitu ada kelainan perilaku dan ketika dia 

melakukan hal seperti itu aku ndak terkaget-kaget gitu lho. 

Karena ini anak ini punya sesuatu disitu jadi ketika 

dengan 

baik 

mencuri 
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melakukan ini bukannya aku merestui tapi aku ooo kaya 

gitu to, ndak sekecewa yang baik-baik saja tiba-tiba seperti 

itu, nah itu bedanya. Anakku nyatane sing preman aja bisa 

jadi orang baik-baik dan sekian taun jadi preman jadi anak 

punk, bisa jadi anak baik-baik. Kenapa yang baik malah 

lepas, itu kecewanya minta ampun. 

28 Kesulitan 

yang dialami 

ibu pas 

ngurus anak-

anak apa sih 

bu?  

Sulit banget sih endak kalau secara pribadi ya mbak ya, 

sulit banget enggak karena ya itu tadi aku membentuk tim 

dirumah. Jadi mereka bisa saling tolong menolong satu 

sama lain. Cuma kalau yang kesulitan itu ya yang unik 

kaya MA kayak apa itu, itu aku kesulitan tapi bukan berarti 

aku putus asa tapi terus cari cluenya itu hehe gimana ini. 

Nyarinya terus ndak pernah berhenti aku mencoba ini 

ternyata kok manjur cuma seminggu, minggu berikutnya 

sudah ndak manjur ganti lagi cara apa lagi. Karena itu tu 

baru aku mengerti ajarannya pak AG bahwa cinta itu 

ternyata kreatif itu baru ngalami. Dulu aku diceramahi 

kayak gitu tu apa aku ndak ngerti, tapi ketika sudah 

mengalami sendiri bahwa mencintai, menyayangi itu bisa 

membuat orang kreatif itu ternyata bener mbak. Dicari 

terus cara tanpa terbebani, meskipun itu cuma seminggu, 

ternyata cuma tiga hari gitu apa lagi ya terus gitu haha. 

Aku juga selalu melibatkan anakku yang gede, jadi ketika 

aku sudah kerepotan aku ngobrol sama mereka, jadi 

melibatkan mereka sehingga mereka merasa ikut 

bertanggung jawab dengan adiknya gitu, bukan aku minta 

MT 

 

 

PMA 

Membent

uk Tim 

 

Melibatk

an anak-

anak 

++ 

 

 

++ 

Subjek 

membentu

k tim 

dirumah 

agar anak 

sadar untuk 

mengerjak

an tugas 

Subjek 

melibatkan 

anak 

terutama 

dalam 

mengurus 

anggota 

keluarga 

yang lain 

dan tugas 

rumah 
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bantuan mereka. Tapi dengan cara orang jawa bilang 

mbatu mbatani itu ternyata mereka juga terbawa.  

29 Kalau ada 

anak baru, 

sikapnya ibu 

ke anak itu 

atau cara ibu 

mengenalka

n rumah 

segala isinya 

gimana bu? 

Kalau ada anak baru tu kan tidak dadakan ta mbak, jadi 

ada DPA kemudian kami hadir disitu ditentukan anak itu 

gimana dan anak itu ndak langsung datang. Itu aku 

komunikasi dulu dengan anak-anak yang lama. Terutama 

diriku sendiri dulu, kemampuanku untuk menambah anak 

itu tak pertanyakan dulu hehe. Kalau aku merasa oke baru 

aku iya. Kalau aku iya aku komunikasi dulu sama anak-

anak dan sejauh ini tu ndak pernah ada penolakan, jadi 

ketika ada yang baru dating mereka seneng, yes yes ada 

anak baru. Ketika mereka datang yang memperkenalkan 

mereka. Jadi yang lama ta mbak kayak guide gitu deh, 

karena kalau anak sama anak lebih cepet. Jadi aku ndak 

ngatur yang sedemikian detail, cuma anak baru itu jangan 

dikasi tugas dulu biar ikut-ikutan dulu ndak ada tugas. Jadi 

nyiram bunga ramai-ramai, nyapu halaman ramai-ramai. 

Meskipun petugas sapu halaman cuma dua tapi aku beli 

sapunya empat haha. Nanti ya termasuk aku, anak-anak, 

petugasnya dua. Kok halamannya kotor banget, ya sudah 

kita bantu. Jadi anak baru seperti itu mbak, mereka 

malahan yang didekatnya. Kalau mereka rewel banget dan 

mereka nggak bisa mengatasi baru aku 

KDA Komunik

asi 

dengan 

anak 

+++ Subjek 

mengkomu

nikasikan 

dengan 

anak 

tentang 

anak baru 

dan kalau 

ada tugas 

mereka 

saling 

bantu 

30 Terus pola 

asuh yang 

diterapkan 

Kalau dari SOS itu kayaknya percaya deh sama ibunya, 

yang penting kan nilai-nilai kejujuran segala macem. Tapi 

aku kan punya kebijakan sendiri mbak untuk rumahku dari 

KDA 

 

 

Komunik

asi 

+++ 

 

 

Komunikas

i sangat 

penting  
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seperti apa 

bu? apa ada 

dari SOS ada 

peraturanny

a ? 

SOS iya ini ini ini, tapi dirumahku kan aku punya 

kebijakan sendiri seperti itu, keterbukaan, saling percaya, 

komunikasi nomor satu, wes apapun lah itu, apapun 

mereka mau, maksudnya gini mbak, menyampaikannya 

tidak harus ee.. resmi tidak harus dengan bahasa yang 

sopan okelah aku tapi yang penting itu komunikasi. 

 

 

NS 

dengan 

anak 

Nilai 

subjek 

 

 

++ 

Yang 

penting 

terbuka, 

saling 

percaya 

31 Terus kalau 

ada anak-

anak yang 

entah itu 

nggak sesuai 

sama aturan 

atau gimana, 

ibu cara 

ngomongny

a ke anak ini 

gimana ?  

Kan kita bikin kesepakatan mbak, tak tulis ditempleke 

semua tanda tangan. Kayak gitu, kesepakatan jadi dari jam 

lima pagi bangun sampai nanti jam malam mau apa gitu 

kan, bikinnya rame-rame, jadi kan ini kita patuhi bersama. 

Terus kalau engga, satu, nonton tv ditiadakan, jam belajar 

ditambah hehe kayak kayak gitu gitu itu. Pokoknya yang 

ngga ke fisik lah mbak. Kalau yang mandinya mahgrib 

berarti serumah ngga ada nonton tv. Padahal mereka kan 

malem nonton Mahabarata itu to mbak, meskipun yang 

ngga mandi, eh yang mandi mahgrib cuma satu orang 

berarti serumah ngga nonton tv. Lha itu yang ngga mandi 

kan digoleki mbak, mau sampai main itu digoleki, jadi 

saling ngingetin dan mereka saling nyari 

    

32 Wah ya 

asyik ya bu 

kalau ada 

kesepakatan 

gitu. Berarti 

ibu juga 

ngga pernah 

Hehe iya mbak kan udah ditandatangani bersama hehe. 

Marah mbak, pasti marah, seringnya sama MA hehe 

soalnya MA itu kalau aku nggak teriak itu ketoke nggak 

denger gitu lho mbak. Aku marahnya sama dia mbak, yang 

sampai aku teriak kenceng itu sama dia. Capek tau ngga 

MA, udah gitu aku pusing mbak, bener. Tapi kalau sama 

yang lain itu nggak, biasa saja. Aku kadang, udah lah 
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marah 

marah 

sampai 

mbog biasa-biasa saja lah aku kan capek, aku gitu, tapi 

nggak aku harus teriak dulu. Dan aku belum bisa gimana 

caranya sama dia tidak teriak gitu, belum mbak, kadang-

kadang bisa, kadang-kadang nggak gitu. Tapi situasinya 

kan tidak selalu sama, dan dia itu patuh kalau aku sudah 

teriak. Aku itu kok punya anak 10 kok kalah sama yang 1 

ya hehe. Kadang kalau yang itu sama mata aja mereka 

sudah tau to mbak, aku cuma liat gini tu dia sudah tau. Oo 

ibu ngga seneng aku tu kayak gini, kenapa yang satu itu 

aku nggak bisa-bisa sampai sekarang.  

33 Yang lain 

juga heran 

ya bu ya 

Iya, yang lain juga heran hehe. Kok bisa ya bu ya ada anak 

kayak gitu? kalau rak ngono ki ngko ndonyo ne rak rame, 

aku ngono. Coba aja MA nggak disini mesti nggak rame. 

Jadi ya teriakku sama dia tok mbak sama yang lain nggak.  

    

34 Terus kalau 

sekarang ini 

bu,  prioritas 

utama ibu 

apa? 

Untukku sendiri, untukku sendiri, jadi aku lebih care ke 

diriku sendiri mbak gitu, karna aku sudah merasakan 

perubahan menuju ke lansia ini to mbak hehe, aku juga 

nggak mau sakit-sakitan yang piye-piye to mbak, jadi aku 

care ke diriku sendiri gitu.  

PDD Perhatian 

dengan 

diri 

++ Subjek 

memperhat

ikan 

kondisi 

dirinya  

35 Kalau ke 

anak apa bu? 

Kalau ke anak itu aku lebih slow, aku merasakan itu gitu 

lho, jadi nggak heboh kayak kemaren-kemaren gitu, 

apalagi menjaga emosi itu sangat mbak aku. Jadi ketika 

aku sudah emosi banget lebih baik aku yang menghindar. 

Ya kayak itu, kayak yang anakku yang itu, makanya lebih 

baik dia nggak datang dulu. Jadi aku apa, sampai caraku 

makan, caraku tidur, jam tidur segala macem itu aku lebih 
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care, lebih sadar diri gitu, kalau yang kemaren-kemaren 

nggak, sekarang itu aku rajin lihat jam hehe. Sebelum jam 

9 aku sudah sarapan hehe, kalau kemarin ahh sehari sekali 

sudah alhamdulilah. Kalau belum, aku kok pusing kenapa 

ya? Ohh yaampun ternyata aku belum makan, sekarang 

nggak mbak. Jadi sering liat jam mbak 

36 Berarti kalau 

dulu masih 

ngurusin 

anak-anak 

Iya sampai diriku sendiri itu agak terabaikan. Aku bilang 

agak gitu mbak, karena ketika aku me time itu ya aku me 

time kok mbak, cuma tidak sesadar sekarang itu aku kadar 

presentasenya itu lebih gitu lho mbak. kalau dulu itu kan 

kayaknya aku nggak gampang capek gitu habis ini ini, 

nggak masalah gitu, nek sekarang aku pakai tahapan, itu 

untuk diri sendiri soalnya terus jadi rajin priksa apa mbak 

namanya, yang 4 itu yang asam urat, kolesterol, kayak gitu 

gitu mulai tak rutinkan kalau dulu-dulu itu sesekali kalau 

inget, tapi sekarang tak rutinkan sebulan sekali seperti itu.  

    

37 Kalau 

tanggung 

jawab ibu 

terhadap 

rumah apa ? 

Aku harus kasih contoh dulu, jadi itu sudah turun-temurun 

mbak karna bagiku hehe bagiku kalau anak nggak lihat 

contoh mereka nggak bisa membayangkan hehehe aku 

begitu. Jadi kalau aku menyuruh kamar mereka bersih ya 

kamarku harus bersih seperti itu. 

MC Memberi

kan 

contoh 

++ Harus 

memberika

n contoh 

agar anak 

mengerti 

38 Oo berarti 

harus semua 

dengan 

contoh  

Iya, kan mereka masuk ke kamarku kamar ibu bersih, nek 

kamarku bersih ya kamarmu harus bersih. Nah, seperti itu, 

umpama ngosek wc kamar mandi ya aku menyertai, ketika 

awal-awal aku menyertai mereka, ketika mereka sudah 

tahu bersih itu seperti apa yasudah gitu lho mbak, cuma 

KDA Komunik

asi 

dengan 

anak 

+++ Subjek 

sering 

mengingat

kan tentang 

baju kotor, 
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kadang-kadang tak lihat gitu hari ini yang tugas siapa, 

“Aku buk”, coba itu ada item-item, kan lantai temboknya 

putih to mbak kadang jamur item-item, coba kayak gini 

orang yang masuk piye, orangnya cantik-cantik kok kamar 

mandinya kayak gini “Ndak bisa ilang”, sini ambil 

porstep, lho ilang to dah lanjutin. Ya kayak gitu mbak, jadi 

aku tidak menyertai setiap saat tapi tetep kontrol, kayak 

tempat tidur, jadi aku nggak mau saklek saklek banget gitu 

lho mbak. Jadi pagi, tempat tidur sudah dirapikan? “Sudah 

bu”, mereka mau sekolah itu tak lihatin, itu ada yang 

dibivet apa, handuk, baju kotor sudah ini, jadi mulutku 

terus, handuk, baju kotor, “Sudah bu”, yasudah berarti 

nanti nyapu ngepel kamarmu pulang sekolah ya, “ya”.  

yang tugas 

siapa dan 

sering 

mengontrol 

dalam 

pelaksanaa

n tugas 

39 Jadi tiap hari 

itu harus 

diingetin  

Untuk yang kecil-kecil, kalau yang gede nggak mereka 

sudah tau, kalau pagi itu aku nggak kemana-mana aku 

duduk mbak, aku justru tidak sibuk. Aku duduk nungguin 

mereka makan, nunggu yang sisirannya belum beres 

sambil melihat kamar. Kalau yang gede-gede sebelah sini 

kan kamarnya sudah pasti rapi. Tapi yang ini itu aku tetep 

harus, memang habis mencuci sekarang aja, sekarang 

dilipeti sini tak bantu. Tapi kalau yang gede-gede nggak, 

jadi ketika aku harus menyuruh si anak gini aku juga harus 

bersedia menolong mereka gitu lho. Jalan kalau  gitu mbak 

dengan senang hati tanpa ribut tanpa gegeran gitu.  

MPA Membant

u 

pekerjaan 

anak 

+++ Subjek 

membantu 

anak ketika 

pagi 

melipat 

baju dan 

menyisir 

anak 

40 Berarti ibu 

juga dengan 

Harus mbak, itu istilahnya kalau aku ya harus punya 

kesediaan diri untuk menolong mereka. Karena kalau aku 

MPA 

 

Membant

u 

+++ 

 

Membantu 

dengan 
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senang hati 

menolong 

mereka 

cuma ribut tempat tidurnya dibersihkan ini ini, kok aku 

kayak cuma perintah aja, tapi kalau mereka yang 

melakukan tapi aku cuma membantu kadang yuk dilipet 

yang ini, baju sekolah ini, aku cuma duduk disitu kadang 

mbak tidak ikut serta melipeti segala macam gitu ya jalan 

kok mbak. Tapi kalau yang gede-gede aku, ideal kelas 

4,5,6 itu udah tak lepas bisa, dari lemari sampe ini bisa.   

 

 

TJA 

pekerjaan 

anak 

Tanggun

g jawab 

ke anak 

 

 

+++ 

cara 

menemani 

Tanggung 

jawab pada 

anak kelas 

4-SMP  

41 Jadi sudah 

santai sama 

yang gede? 

Sudah, sudah mbak cuma tinggal memantau hehehe      

42 Enak dong 

bu sekarang 

Iya mbak, memang susahnya itu ketika mendasari rumah 

mbak, membuat pondasi itu yang jatuh bangun bener, itu 

tak rasakan. Ketika aku mulai mbangun keluarga ini, itu 

aku jatuh bangunnya minta ampun mbak. Wahh stres 

nangis, nah tapi ketika pondasi ini sudah jadi, kan ini 

sudah tertata to mbak. Begitu ada anak baru itu pasti 

ngikut yang atasnya yang kakaknya, ada anak baru lagi 

ngikut lagi kakaknya, jadi kebelakang belakangnya aku 

sudah santai gitu  karena sudah ikut semua, ikut arusnya 

rumah. Maka kadang-kadang aku nggak takut menerima 

anak baru ketika sementara ini kecil kecil gitu aku nggak 

takut karena alur rumah ini sudah jadi gitu lho, 

fundamennya sudah jadi. Jadi mereka tidak main malam 

tidak keluyuran malam, habis mahgrib itu ya sudah 

dirumah tanpa sudah tidak ada lagi paksaan segala macam 

meskipun mereka lihat temen-temennya tengkluyur itu 

KMP Kesulitan 

membang

un 

pondasi 

++ Subjek 

kesulitan 

membangu

n pondasi 

karena 

latar 

belakang 

dan konsep 

anak 

berbeda 
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nggak kepengin nggak apa, dan ngga ada gap anak besar 

sama anak kecil, nggak ada itu serunya dirumahku itu hehe 

main catur bisa bareng, main monopoli bareng. Umpama 

yang gede pulang bawa notebooknya itu nyetel film horor 

mbak, woohh pada sibuk ning kono disini mendelik semua 

43 Waktu 

bangun 

pondasi itu 

bu, hal yang 

terberat apa 

sih bu entah 

dari anaknya 

atau  

Ini ee..latar belakang yang berbeda cukup melelahkan 

hehe. Karena satu dengan lainnya sudah punya konsep 

yang berbeda, itu yang beratnya disitu untuk kemudian 

menyamakan jadi satu persepsi kita jalan bersama itu yang 

berat. Jadi masing-masing anak sudah membawa dari 

rumahnya, apalagi kalau datangnya sudah besar sudah 9 

tahun, sudah 8 tahun itu kan sudah membawa luka juga. 

Sudah eee mereka juga belum tentu langsung percaya ke 

aku. Kalau bayi ya oke ngga masalah, belum lagi yang 

datang dengan trauma, itu untuk menyatukan itu, termasuk 

aku untuk ke masing-masing anak itu sulit gitu harus 

energi sendiri, energi dan kesediaan itu tadi, kesediaan 

‘untuk’nya. Kesediaan untuk mendekati anak itu, untuk 

memeluk, untuk segala macam melayani, sampai 

kemudian anak itu percaya ke aku, itu butuh proses  

    

44 Caranya ibu 

untuk masuk 

ke setiap 

anak itu 

apakah 

sampai 

Aku itu lebih suka mengamati dulu, aku bukan tipe orang 

yang langsung bereaksi gitu. Aku suka mengamati mbak, 

biasanya gitu kok ini engga, tapi untuk sekian lama itu aku 

lebih suka diam sampai aku punya waktu derrr ini kenapa 

kok kamu gini, ibu lihat seminggu ini kok begini, ada apa, 

itu bukan kamu lho, apa yang kamu simpan, kayak gitu.  

MNP Mengam

ati dan 

mengajak 

ngobrol 

pelan-

pelan 

++ Subjek 

lebih suka 

mengamati 

terlebih 

dahulu 

baru 
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marah-

marah atau 

dengan cara 

halus  

Jadi tidak hanya dirumah mbak, diluar rumahpun aku juga 

begitu untuk hal-hal yang tidak perlu tindakan cepat lho. 

Jadi makanya aku hafal satu per satu karakter anakku 

masing-masing dari yang kecil sampai yang besar 

menyampa

ikan ke 

anak secara 

perlahan 

45 Berarti anak 

juga merasa 

oo berarti 

aku 

diperhatikan 

sama ibu  

Iya seperti itu. Aku juga nggak tau mengapa aku bisa 

begitu detail hehe, apa karna udah kebiasaan ya mbak, kan 

dikasih ilmu tak praktekan. Tentang bahasa tubuh kan aku 

tertarik banget mbak ketika dapat pelajaran bahasa tubuh 

hehe ternyata praktek tiap hari, lagek ditanya aja sudah 

keringetnya bercucuran, nggak beres ini hehe 

    

46 Terus kalau 

dengan ibu-

ibu asuh 

yang lain 

interaksinya 

gimana  

Aku berusaha selalu baik ke semuanya. Aku bisa bergaul 

dengan siapapun dan tidak harus menjadi orang terdekat. 

Aku polanya seperti itu mbak, jadi dari kecil dari sampai 

sekarang aku ngga punya yang namanya sahabat, temen 

dekat, jadi aku pergi dengan siapapun aku oke, karna kan 

aku orangnya ngga suka curhat sembarang orang hehe. 

Kalau ngobrol kan masalah anak, kalau disini aku ngobrol 

sama siapapun oke masalah anak tapi tidak tentang diriku 

sendiri. Aku kalau punya masalah yang aku sendiri tidak 

bisa mengatasi aku ke psikolog. Jadi aku nggak gampang 

curhat seng aneh-aneh tentang diriku, kok aku begini , kok 

aku begitu, itu nggak. Jadi aku bisa barengan dengan 

siapapun aku bisa, tapi tidak deket secara pribadi enggak.  

HIB Hubunga

n dengan 

ibu asuh 

lain 

++ Subjek 

memiliki 

komunikas

i yang baik 

dengan ibu 

asuh lain 

dan juga 

sering 

ngobrol 

tentang 

permasalah

an anak 

47 Termasuk ke 

pembina bu?  

Iya hehehe     
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48 Jadi nggak 

ada masalah 

atau konflik 

? 

Enggak, enggak. Jadi umpama si ibu yang sana gampang 

tersulut, jadi kalau ngomong sama dia ya tidak yang 

menyulut hehe. Aku itu, karna sudah hidup lama bersama, 

jadi karakter ibu rumah satu begini, karakter ibu rumah 

dua begini, sama kan kayak menghadapi anak, jadi kalau 

aku ngomong sama ibu yang disana ya aku ngomongnya 

begini, ngomong sama ibu yang lainnya ya begini, 

tergantung karakternya. Kan aku juga mengamati, kalau 

nggak kadang yang ini langsung wuaa jueder, jadi kenapa 

aku bisa masuk kesemuanya ya karna melihat dengan 

siapa aku berbicara, bergaul. 

HIB Hubunga

n dengan 

ibu asuh 

lain 

++ Subjek 

menyesuai

kan diri 

dengan 

karakter 

ibu asuh 

yang lain 
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49 Pernah ada 

keinginan 

untuk keluar 

nggak sih bu 

?  

Ada mbak, berkali-kali haha. Tapi bukan dari semula ya 

mbak, itu karena aku yang nggak bisa mengatasi situasi, 

aku belum bisa jadi diriku yang sekarang, yang sudah bisa 

melihat segala sesuatu dengan kaca mata yang tenang, 

kaca mata yang dewasa begitu, jadi ibu kan tidak mudah, 

nah habis ini, ini, yang bergolak itu lho, permasalahan 

habis ini. Misal anakku yang ADHD itu, dia manjat 

disekolahan jebol jendela atas, terus yang mencuri yang 

dikoperasi itu, hasil curiannya dibagi-bagi sama teman-

temannya terus otomatis kan aku dipanggil, dipanggil kan 

tidak hanya sekedar dipanggil, dipanggil kan dimarah-

marahin, sementara aku tidak terbiasa. Gini lho aku kan 

BIA Beban 

ibu asuh 

++ Subjek 

kesulitan 

mengatasi 

situasi dan 

permasalah

an yang 

terus 

menerus 
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nggak ngajari anakku gitu lho ada pemberontakan seperti 

itu.  Aku kan nggak pernah ngajari anakku seperti itu 

kenapa kok aku dimarahin. Kayak “aku nggak mau dia 

sekolah disini lagi”. Pulang tu sepanjang jalan aku nangis 

hehe ya gitu itu dan silih berganti kadang-kadang sok bisa 

barengan. Anakku yang 4 orang kayak tarzan itu kan tidak 

mengenal konsep rumah, jadi rumah bagi mereka hanya 

dilewati saja, udah gitu tu hobinya minggat, nek minggat 

itu bareng. Lah lima-limanya tambah anakku yang ADHD 

itu minggat bareng. Sementara aku tidak terbiasa, karena 

dikeluargaku itu nggak ada acara minggat seperti itu. Jadi 

aku bingung cari kemana, malam aku nggak bisa tidur, 

terus bolak-balik lihat korden “mereka kemana? mereka 

gimana?”. Belum lagi si kecil BM yang bayi itu kan hidup 

enggan mati tak mau juga. Jadi waktu itu kayak beruntun, 

bertubi-tubi, aku kayak terpuruk hehe dipojok ndak bisa 

berbuat apa-apa. Dulu juga nggak ada pembina mbak, 

adanya cuma pimpinan sama wakil pimpinan. Itu sering 

kalinya “lha ibune piye?” seperti menyalahkan ibu dan 

tidak tahu situasinya dirumah itu seperti apa. Kayak gitu 

kan membuat putus asa mbak, nggak dibantuin tapi malah 

disalahin terus ujung-ujungnya “ngapain aku ada disini?” 

gitu. Terus nggak  jadi, tapi kenapa ya mbak kok aku tidak 

jadi haha lupa aku mbak sudah lalu-lalu sih soalnya. Terus 

bergaul dengan anak-anak dengan bergaul dengan orang 

dewasa itu ternyata sulit bergaul dengan orang dewasa. 
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Terus ini lagi, ya karna belum terbiasa semisal aku 

ngomong “A” yang ada dilapangan itu bisa menjadi 

“ABCDE”. Loh loh loh aku kemaren ngomongnya “A” 

kok bisa jadi “ABCDE” terus jadi kok gini kok gini, krisis 

kepercayaan akhirnya aku nggak mau ngomong haha. 

Karena sebelum disini aku juga ndak pernah mengalami 

situasi yang kayak gitu, sementara aku sendiri belum bisa 

percaya sama orang untuk aku bisa ngomong dan 

ditangkap sesuai dengan omonganku. Jadi akhirnya aku 

lebih banyak diam sendiri. Jadi, kayak gini misal mbak 

Jeje datang ke sini “bu RI tahu tidak, itu lho bu ini gini gini 

gini” “oiya to” terus padahal yang datang itu kan mbak 

Jeje bawa cerita gitu ya, tapi nanti dilapangan orang itu 

bisa bilang “Aku itu lho dikasih tau bu RI katanya ini”. 

Loh kok jadi dibalik-balik kayak gini, nah itu menghantam 

diriku sendiri. Terus akhirnya jadi namaku yang dibawa-

bawa kemana-mana. Padahal dia sendiri yang datang ke 

aku haha. Itu tu tidak mudah ternyata, itu juga bisa 

membuat sangat tidak kerasan. Omongan orang yang tidak 

pas hmm apa ya aku belum bisa menyikapi dengan baik. 

50 Terus 

hubungan 

ibu dengan 

ibu asuh 

lain, dengan 

pimpinan ? 

Hehehe, waktu itu yang sarjana cuma aku doang, mungkin 

itu juga berpengaruh. “Kenapa kok sarjana ada disini?” 

jadi dianggap beda. Waktu pertemuan pas baru gitu 

diragukan “Emang mau nyebokin anak?” ya kayak gitu 

itu. “Ahh paling tidak bertahan, 6 bulan saja paling sudah 

hengkang”. Situasinya sangat berbeda yang sekarang sama 

HIB Hubunga

n dengan 

ibu asuh 

lain 

++ Dulu 

subjek 

diragukan 

kemampua

nnya oleh 
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yang dulu, sangat sangat jauh. Kalau dulu ada satu orang 

yang nggak suka dengan aku, dan itu bisa mempengaruhi 

orang lain untuk tidak suka. Ya bisa dibilang dia orang 

yang sering ngasih pengaruh. Semua harus nurut dengan 

dia, padahal aku bukan tipe orang yang penurut makanya 

nggak seneng sama aku. Kayak gitu mbak kalau kita nggak 

bisa menyikapi ya bagiku SOS itu ya dunia kecil yang 

karakter apapun ada disini. 

ibu asuh 

lain, 

51 Ibu kan 

diremehkan, 

pernah 

nggak sih bu 

ada 

keinginan 

untuk 

membuktika

n kalau ibu 

tidak seperti 

yang mereka 

pikirkan? 

Aku ngalir saja, aku cuma gini “kamu tidak tahu siapa 

aku” haha. Cuma itu orang nggak kenal aku kok, kamu 

mau meremehkan mau ini, mau ini, itu salah satu yang 

terbawa dari rumah “kamu hanya tidak tahu siapa aku”. 

Tidak hanya teman ya, pimpinan pun meremehkan saya, 

karena yang men-training itu bukan dia sehingga aku 

dianggap tidak siap. Tidak siap pakai lah gitu. Awalnya 

aku ooo begitu to, baru masuk sudah diremehkan orang. 

Orang baru lho mbak diperlakukan seperti itu. Hanya saja 

waktu itu pak HD yang sekarang menjadi nasional direktur 

itu cukup dekat dengan saya. Pak HD, pak TR mereka tahu 

aku tukang protes segala macam hehe. Waktu masih di 

Bandung, kalau ada acara di sini pasti menengok gimana 

ini ini, tidak untuk melindungi atau apa, tapi ketika mereka 

datang aku merasa punya teman ngobrol yang paham 

situasiku, memahami aku, terus surat-suratan jaman dulu, 

ditelepon kantor untuk sekedar menguatkan. Nah itu juga 

katanya bikin iri, aku anak emas dan segala macam. 

DOL Diremeh

kan orang 

lain 

++ Subjek 

diremehka

n oleh 

pembina 

dan ibu 

asuh lain 

ketika awal 

menjadi 

ibu asuh 
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Apapun jadi serba salah mbak. Udah gitu ketika disuruh 

untuk keliling rumah aku disuruh bikin laporan, dirumah 

itu seperti apa. Aku gini mbak, aku merasa bisa bikin 

paper, bikin skripsi, kenapa aku kok nggak bisa bikin 

laporan seperti itu. Kalau bikin aku nggak main-main 

mbak, kalau orang lain bikin dibuku tulis aku bikin di 

folio, jadi ada kata pengantar, pendahuluan haha rinci 

banget mbak misal satu rumah itu isinya 8 ya satu persatu 

person itu tak bahas, aku tinggal disitu kok aku tahu kan 

itu salah satunya aku mengamati orang. Padahal pimpinan 

tidak minta sedetail itu cuman pengalaman keliling live in 

dirumah ini seperti apa, tapi aku mengerjakannya seperti 

itu. Terus waktu itu dikasih tugas apapun aku 

menyelesaikannya lebih dari ekspektasinya dia. Kemudian 

orang mulai melihat aku. Udah gitu dulu aku orangnya 

perfectionist banget mbak, ternyata lelah mbak orang 

perfectionist  itu, sekarang nggak haha 

52 Kok 

meluntur 

bu?  

Bukan meluntur mbak, melunak. Itu juga hasil aku 

konsultasi dengan psikolog waktu itu. Jadi aku itu, aku 

mau meninggalkan rumah ya mbak, aku itu bisa hafal lho 

dimana bukuku berada, situasi rumah itu bisa hafal. Hanya 

dengan keluar kamar itu aku kebiasaan berdiri depan pintu 

itu memandang sekilas, habis itu aku pergi. Begitu aku 

masuk lagi misalnya ada satu buku yang berubah miring 

misalnya, tadi tidak seperti itu sekarang bisa seperti itu. 

Makanya kalau mengerjakan sesuatu itu dari kacamataku 

DP Diarahka

n 

pimpinan 

+++ Subjek 

diarahkan 

pimpinan 

untuk 

menjadi 

ibu asuh 
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aku harus terbaik dari yang aku bisa bukan asal-asalan. 

Makanya diawal dulu hasil tes psikologi itu aku diterima 

semua jadi ibu aku diterima, jadi karyawan aku juga 

diterima. Terus aku ditanya sama pak HD “Ini hasil tesnya 

seperti ini, mau jadi ibu baik, jadi karyawan produktif, 

mau memilih yang mana?” Aku bingung mbak, aku tidak 

tahu karyawan seperti apa, ibu asuh seperti apa. Makanya 

aku kembalikan, “lha sebaiknya kalau menurut pak HD 

saya jadi apa?” karena aku nggak ngerti mbak, aku kan 

tidak live in segala, jadi aku masuk sini itu buta. pak HD 

itu bilang “Kalau aku, lebih baik bu RI itu jadi ibu, karena 

kalau jadi karyawan itu yang dihadapi kan kertas, nah 

kalau jadi ibu yang dihadapi anak, bu RI bisa mendidik 

anak sampe bisa jadi seperti bu RI”. Ya sudah aku jadi ibu 

hehe ternyata tidak mudah memadukan yang aku hadapi 

dengan bekal yang ada di diriku itu sering benturan.  

53 Pernah 

berontak 

dengan diri 

sendiri bu ? 

Iya, pasti gitu mbak haha dan itu tidak mudah makanya 

aku butuh bantuan psikolog waktu itu. Pada akhirnya 

semua pekerjaan diarahkan ke aku mbak, dengan hasilku 

yang selalu bagus itu semua diserahkan ke aku, mulai dari 

pegang mading, wisma, sampai survey anak baru terus apa 

namanya hmm koperasi, perwalian segala macam, 

akhirnya aku jebluk sendiri kan.  

TT Tantanga

n 

+++ Semua 

pekerjaan 

diarahkan 

kesubjek 

untuk 

dikerjakan 

54 Kalau 

situasinya 

Itu kembali lagi kuncinya ada di saya mbak, karena saya 

tenang, saya sudah bisa menyikapi hidup saya, apapun 

yang terjadi diluar sana ya, tidak ada sangkut pautnya 

MZN Membuat 

zona 

nyaman 

++ Subjek 

membuat 

zona 
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sekarang bu 

? 

dengan diriku ya aku tidak masalah. Jadi umpama gini 

mbak ada hiruk pikuk disitu, maka aku harus punya zona 

nyaman sendiri. Aku akan membuat zona nyaman sendiri 

untukku. Jadi bisa mengimbangi mau ada badai mau ada 

apa gitu aku bisa membuat zona nyaman untuk diriku.   

nyaman 

ada bisa 

mengimba

ngi situasi 

55 Jadi sudah 

bisa 

mengolah 

diri sendiri 

ya bu ? 

Iya itu haha perjalananya nggak mudah haha. Jujur yang 

membuat aku banyak berubah banyak justru Romo BB  di 

muntilan itu membuat aku jejeg,  tangguh. Dari 

nasehatnya aku dibantu untuk mengenal diriku. Aku 

berubah banyaknya disitu, jadi potensiku apa, terus ketika 

aku tidak nyaman disini, terus aku merasa dibedain kayak 

gini, suka disindir-sindir sarjana kok gitu segala macam. 

Aku konsultasi ke Romo BB “lho kamu itu seperti ini 

makanya, orang itu menganggap kamu beda, karena tidak 

sama dengan yang lain, jadi pola pikirnya nggak sama, 

terus paradigmanya dalam hal pengasuhan beda, terus 

mungkin didikan latar belakang keluarga juga beda, jadi 

membuat kamu berbeda dan orang itu nggak seneng. 

Orang itu dikomunitas yang sama ada orang lain yang 

berbeda itu orang nggak seneng, tetapi bukan berarti 

kemudian kamu ikut mereka, kamu tetep jadi dirimu 

sendiri”. Pokoke banyak mbak wejangan sampe ditulis, 

bahwa kamu itu punya daya, jadi mau kamu diem mau apa 

dayamu bisa dirasakan orang lain. Ya itu yang terus 

membuat aku tenang, banyak orang diluar sana yang 

menolong saya hehe.  

DO Dukunga

n dari 

orang lain 

+++ Subjek 

banyak 

berubah 

ketika 

mendapat 

dukungan 

dari Romo 
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56 Terus waktu 

udah ngurus 

anak-anak 

gimana ? 

Nggak tentu, tergantung situasinya, saya itu orangnya to 

the point sih mbak apalagi dengan anak yang remaja, 

kadang aku ngomong mungkin buat mereka pedes tapi itu 

kenyataan gitu lho dan mereka harus terima kenyataan itu 

hehe. Jadi ya ndak bisa pura pura, jadi kadang-kadang aku 

gini  “aku minta maaf ya, aku ngomongnya gt” tapi mereka 

juga nggak bisa berkelit karna memang seperti itu. Cuma 

mungkin kalau orang lain itu dibungkus aku tidak. Jadi ya 

nggak papa gitu, mereka sudah kenal hehe 

KDA Komunik

asi 

dengan 

anak 

+++ Subjek to 

do point 

ketika 

ngomong 

dengan 

anak 

57 Kalau anak 

buat salah, 

ibu langsung 

gimana bu ?  

Tergantung mbak. Kalau sama yang kecil pasti teriak, 

dikasih tahu nggak manut itu teriak. Tapi kalau sama yang 

sudah beranjak mulai remaja itu ya aku harus manggil 

mereka untuk sendiri biar nggak di depan adek-adeknya.  

    

58 Ibu kalo 

marahin 

gimana bu?  

Ya kayak tadi itu, hukumannya nggak sangu hehe kalau 

nggak hari ini nggak ada nonton tv. Ya kan nggak boleh 

hukuman yang gitu gitu, nanti aku kena Undang-undang 

perlindungan anak(UPA) hehe nggak berkutik mbak 

SP Sistem 

pengasuh

an 

+++ Subjek 

tegas 

dengan 

anak 

59 Emosi 

positif yang 

ibu rasakan 

seperti apa ? 

Ya cinta, kasih sayang, suruh marah lama itu aku nggak 

bisa, jadi kalau sudah ya sudah hehe nggak berkelanjutan, 

Aku nggak bisa mendiamkan segala macam, lupa aku 

kadang itu kalau habis marah haha 

    

60 Yang 

membuat 

ibu senang 

dengan 

Ya tingkah laku mereka itu mbak hehe, kadang lucu 

kadang apa, dalam kenakalannya mereka kayak kemaren 

itu sebenernya aku yo apa ya mbak ya, ada gini lho “yo 

jenenge yo anak-anak” nganune ki yo mereka tu nggak 

ngerti wong repot wong opo, adanya ya bahagia kan gitu 

PS Perasaan 

senang 

+++ Subjek 

senang 

melihat 

tingkah 

laku anak 
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anak-anak 

itu apa bu ? 

to, situasi apapun mereka nggak ngurus hehe rak urusan, 

urusannya mereka kan bermain hehe 

ya nakal ya 

lucu 

61 Kalau 

kenakalanny

a tu biasanya 

apa to bu 

yang anak-

anak sini ?  

Wajar sih, kenakalannya mereka itu masih wajar. Kadang 

mandinya sampai mahgrib terus antri sambil ribut 

berantem nomor itu lho mbak, sementara kamar mandi itu 

kosong haha jengkele setengah mati itu ya disitu haha. 

Hampir tiap hari itu, diarahkan kekamar mandi itu susah 

banget kan kecil-kecil to, nggak ada mandi bareng, mereka 

main siram-siraman. Itu sebenarnya bukan kenakalan ya, 

ya itu dinamikanya mereka tapi bisa bikin emosi. Kalau 

anakku yang dulu-dulu itu ya memang nakal, nakalnya ya 

mencuri disekolahan, mencuri punya orang lain. Kayak 

anakku yang preman itu ya digebuki. Kenakalannya wajar 

mbak, tapi kalau memang kasus khusus ya nakalnya luar 

biasa. Kalau anak-anak yang aku arahkan ke psikologi tu 

berarti nakalnya aku tidak ngatasi, tapi kalau yang wajar-

wajar seperti sekarang ya bukan kenakalan sih menurutku, 

itu ya dinamika hidupnya mereka.  

KMA Kendala 

mengurus 

anak 

banyak 

++ Subjek 

agak 

kerepotan 

dengan 

anak sering 

ribut untuk 

hal-hal 

sepele dan 

menyerahk

an ke 

psikolog 

ketika 

subjek 

tidak bisa 

mengatasi 

62 Kalau nakal 

yang tidak 

wajar itu ya 

gimana bu ? 

Ya kayak anakku tadi itu, mencuri, menduplikat kunci, 

merusak, coba kalau ada telur dikulkas ditutuki satu 

persatu, apa namaya itu terus nanti meleh-leleh haha kan 

bikin stress mbak. Minyak rambut itu orang-aring, dulu itu 

kan ada to dicrut-crut kan dilantai terus bedak talek haha 

bisa nangis aku mbak haha. Kalau yang mereka-mereka 

ini wajar kecuali MA kembali lagi masih sibuk mencari.  
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63 Terus yang 

negatif bu, 

seperti 

sedih, 

marah, takut 

? 

Takut nggak mbak, tapi khawatir iya. Jadi misal kayak 

pulang sekolah aku nggak jemput, nah itu kalau mereka 

pulang sendiri aku khawatir. Kalau khawatir yang 

berlebihan sih enggak, aku belajar positif thinking, apapun 

itu ya pasti ada hikmahnya haha. Tapi kan aku 

ketakutannya kayak mereka diculik bukan ketakutan yang 

gimana karena kan pernah mengalami anakku diculik 

segala macam. Jadi kemudian agak protect nya itu ketika 

diperjalanan sekolah. Jadi mereka harus selalu rombongan 

kayak gitu lho mbak, misal mau beli apa kalau sendiri itu 

khawatir, tapi kalau kekhawatiran yang besar enggak.   

PKH 

 

 

PRC 

Perasaan 

khawatir 

 

Protect 

++ 

 

 

++ 

Subjek 

khawatir 

saat anak 

pulang 

sendiri 

Subjek 

memprotec

t anaknya 

ketika 

perjalanan 

pulang 

64 Pernah 

merasa 

kesepian 

nggak bu, 

ketika 

menjadi ibu 

asuh? 

Kesepian kalo mereka nggak ada anak-anak mbak haha. 

Kalau sepinya waktu mereka sekolah ya aku menikmati 

hidup haha. Tapi kalau pas malem mereka nggak ada lagi 

ada acara itu aku bingung karena kebiasaan rame kan jadi 

kok nggak datang-datang haha. Tapi kalau kesepian secara 

pribadi nggak. Mungkin capek ya mbak jadi nggak sempat 

mikir kesepian haha. Yang paling mengganggu 

perasaanku dan  hatiku tu karna aku nggak bisa cuti itu lho. 

Bener itu, serius bisa nangis-nangis lho mbak aku ketika 

sudah cuti sudah ijin ternyata aku nggak bisa cuti wuaaa 

itu menusuk haha. Bisa jadi sedih yang serius karena 

kesempatan itu langka gitu lho mbak. Pak LK, pembina 

tidak pernah menghalangi aku pribadi untuk cuti justru 

mereka menganjurkan aku untuk cuti untuk libur. Jadi 

yang bikin sedih itu ketika aku nggak bisa pulang.  

KTA 

 

 

 

PSH 

Kesepian 

kalau 

tidak ada 

anak 

Perasaan 

sedih 

++ 

 

 

 

++ 

Subjek 

merasa 

sepi kalau 

tidak ada 

anak-anak 

Subjek 

merasa 

sedih saat 

tidak bisa 

cuti 
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65 Kok bisa 

sampai ngga 

bisa cuti bu? 

Nggak ada yang jaga haha anakku pulang siapa yang jaga 

mereka hayo, yang ngopeni mereka yang kecil-kecil terus 

semua sekolah.  

    

66 Berarti kalau 

libur besar 

baru 

diangkut 

semua? 

Iya, padahal itu juga tidak mudah. Lebaran pulang bawa 

10, harganya naik sudah gitu susah lagi cari angkutan. 

Makanya kalau aku itu sudah merencanakan terus ternyata 

tinggal beberapa hari gagal itu sedihnya minta ampun 

mbak, apalagi kalau cutinya diserobot orang lain wah aku 

nangis haha. Makanya sekarang aku tidak pernah 

merencanakan cuti.  

    

67 Ibu sudah 

lama nggak 

cuti bu ?  

Sudah mbak, aku pulang kalau lebaran saja. Nah kalau 

kayak gini ini biasanya anakku yang nyuruh ambil cuti dan 

dia yang ngurus adek-adeknya. Yang gede-gede bisa 

ngerti kalua aku capek sampai DD nggak boleh ikut nanti 

ndak ngrusuhi haha Itu mbak sedihnya 

    

68 Tanggung 

jawab rumah 

apa saja bu ?  

Tanggung jawab rumah ya terselenggaranya kehidupan 

anak dengan baik dan benar. Mulai dari masak sampai 

segala macam, pokoknya apapun itu bisa terselenggara 

dengan baik ya itu anak sehat sejahtera haha aman sentosa.  

    

69 Ngurus anak 

paling 

banyak 

berapa bu ?  

Kemarin itu 11 anak     

70 Paling dikit?  1 anak     
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71 Kalo 

repotnya 

ngurus yang 

1 dan 11?  

Repotnya kalau yang 1 itu ngurus rumah semua pekerjaan 

ada di saya kan.. Nek anaknya banyak bisa berbagi 

pekerjaan tapi perhatian ya ekstra. Perhatian, pikiran, uang 

haha 

KMA Kendala 

mengurus 

anak 

banyak 

++ Subjek 

harus 

ekstra 

banyak hal 

72 Cara 

mengurusny

a bagaimana 

bu, agar 

mereka bisa 

kompromi 

dalam 

serumah ? 

 

Sistem adik kakak itu, harus benar-benar ditumbuhkan. 

Caranya ya menyadarkan bahwa kamu kakak, bahwa 

kamu adik. Kakak harus memberi contoh harus 

membimbing adiknya. Adik juga begitu harus 

menghormati kakaknya yang lebih tua. Menghormati 

orang tua itu bukan cuma ibu, tetapi siapapun yang lebih 

tua dari kamu itu harus dihormati. Kakaknya juga gitu, 

kamu itu yang lebih tua ojo sembarangan ke adik. 

Meskipun kecil, ini juga manusia haha kayak gitu mbak, 

Jadi ya aku menghormati kamu sebagai manusia. Aku 

ngomong ke kamu sebagai manusia bukan sebagai anak 

asuh atau segala macam. Jadi timbal balik.  

SP Sistem 

pengasuh

an 

+++ Subjek 

menerapka

n sistem 

kakak adik 

73 ibu jelasin 

tugas anak 

dirumah? 

Tugas rumah mereka bikin sendiri haha bareng-bareng 

dimeja makan bisa sambil tengkurep. Kan yang tau 

kesibukannya extra segala macam kan mereka bukan aku 

    

74 Caranya ibu 

untuk 

mendidik 

imannya 

mereka 

seperti apa?  

Ya yang pertama pasti contoh dulu mbak. Terus kalau 

tentang nilai kapan saja bisa masuk. Obrolan apapun bisa 

jadi untuk memasukan nilai. Setiap moment itu pasti ada 

pembelajarannya disitu aku bisa masuk lewat jalur 

manapun dan aku harus tahu dulu, aku harus paham dulu. 

Kalaupun aku tidak paham biasanya tak pending haha 

karna aku tu terbuka dengan anak-anak, ketika aku tidak 

MC Memberi

kan 

contoh 

++ Subjek 

selalu 

memberi 

contoh dan 

langsung 

memasukk
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bisa pun aku mengatakan aku tidak bisa. Tidak 

memaksakan,  jadi gini aku ki yo menungso dengan segala 

kekurangan dan kelebihannya. Makanya sering kali ketika 

aku sudah ndak ngatasin itu kayak sama MA semua orang 

gregetan sama dia, yang salah itu aku kok, aku tidak 

menyalahkan MA 100% yang salah itu ibu kok sampai 

sekarang juga belum bisa mendidik dengan baik. Jadi aku 

bukan super woman. Itu selalu aku share kan ke anak-

anak, biar sama mereka manusia, ibunya juga manusia. 

Jadi kalau kamu ndak berkenan dengan sikapku dengan 

kata-kataku ya kamu ngomong, karena aku juga pasti aku 

salah, khilaf ya pasti ada yang manyakiti kamu kata-

katanya ya kamu ngomong saja. Ya kayak MA itu “nggak 

suka aku ibu kayak gitu” dan hal itu biasa bagi aku. Terus 

nanti bisa aku balik, terus aku harus bagaimana menurut 

kamu. Jadi bukan semua ada ditangan saya juga haha.  

an nilai-

nilai 

75 Sering 

diskusi ya bu 

?  

Sangat sering mbak. Kadang ada moment liburan. Apalagi 

kayak kemarin libur panjang, maka aku akan bertemu 

dengan mereka di meja makan “Kita kan akan libur 

panjang, apa yang mau kita lakukan? Kesepakatannya 

apa? Mau main sampai jam berapa, main dimana. Jadi 

bukan hal yang asing ketika kami membuat kesepakatan.  

PMA Melibatk

an anak-

anak 

++ Subjek 

melibatkan 

anak dan 

mengajak 

berdiskusi 

76 Tantangan 

yang paling 

berat atau 

yang paling 

Menyiapkan mereka setelah keluar dari sini. Menyiapkan 

mentalnya mereka untuk siap ada diluar, bagi saya hal 

serius dan nggak bisa main-main dan itu selalu terus 

menerus tak dengung-dengungkan. Jadi kayak disiplin 

MYA Menyiap

kan anak 

++ Subjek 

menyiapka

n mental 

anak 
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rumit ketika 

ibu menjadi 

ibu asuh?  

segala macam kadang-kadang aku harus saklek. Kayak 

anakku yang sudah keluar itu mengatakan “ibu itu 

demokratis tapi otoriter” haha jadi ada hal-hal yang bisa 

ditawar, ada hal-hal yang tidak bisa ditawar.  

77 Yang bisa 

ditawar 

contohnya 

bu ?  

Bisa ditawar itu kayak tugas misal mereka harus tugas jam 

4 tapi karena ada sesuatu hal mereka tidak bertugas. Untuk 

hal yang tidak prinsip-prinsip banget saya oke mbak untuk 

ditawar. Tapi untuk hal-hal yang prinsip itu tidak bisa 

ditawar. Misal kayak mencuri itu tidak baik apapun 

alasanmu yang namanya mencuri itu tidak baik. Nilai yang 

memang itu baku dan harus dilakukan, aku tidak bisa 

tawar menawar. Misal kamu sudah memilih sekolah disini, 

terus kamu diperjalanan waktu kok kamu lepas tanggung 

jawab, “Nggak bisa, selesaikan itu sampe selesai”. Karena 

memilih sekolah kan aku memberikan kebebasan kepada 

mereka dan kamu harus bertanggung jawab penuh disitu 

sampai selesai. Kalau nggak ya konsekuensinya 

ngembaliin uang. Dan aku kayak gini mbak, aku tidak mau 

membantu, misal aku sudah ngomong ke anaku ndak 

punya motor jangan pinjam motor, kalau sampe terjadi 

apa-apa aku tidak mau ngganti, SOS tidak mau mengganti. 

Itu terus tak dengung-dengungkan. Pernah kejadian, ndak 

tahu dia pinjam motor siapa jatuh atau gimana motornya 

peok. Sampai ibunya datang ke aku, aku tetap mengatakan 

tidak. Terserah mau dilaporkan polisi terserah wong dia 

sudah cukup umur tapi untuk mengganti motor tidak. Nah, 

SP Sistem 

pengasuh

an 

+++ Subjek 

saklek tapi 

ada 

beberapa 

hal yang 

bisa 

ditawar 
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untuk hal-hal kayak gitu itu aku tidak kompromi. Ketika 

anakku ditangkap polisi karena mencuri dan dia harus 

masuk penjara, sipirnya minta uang, aku tidak ya tidak itu 

konsekuensi dari perbuatanmu mau kamu apain ya tidak. 

Jadi anak-anak juga hafal kapan saya benar-benar bilang 

tidak dan iya. Misal yang hal kecil nggak usah hal besar 

mbak, aku kan selalu menanamkan pada mereka kalau 

disekolah prakarya atau suruh bawa apa, itu aku kasih 

tenggang waktu mahgrib ngomong, jadi bisa beli. Tapi 

ketika mereka ngomongnya jam 9 dan aku tidak punya, ya 

sudah besok kamu dihukum guru, hukumlah, kan ibu 

sudah ngomong. Pulang sekolah kalau ibu tidak ada ditulis 

ditempleke ning kulkas atau dipapan pasti ibu baca, titip 

pesen ke siapa pasti ibu baca. Tapi setelah jam 7 ke atas, 

ndak, meskipun tokonya dekat, tidak, besok kamu 

dihukum ya nikmati hukuman itu. Aku kadang saklek haha 

biar saja. Tapi akhirnya mereka tidak bermain-main 

dengan tanggungjawab nya disekolah.  

78 Waktu jadi 

ibu asuh itu, 

ibu 

merasakan 

empati atau 

simpati ke 

anak-anak 

nggak bu ? 

Iya, kadang aku menempatkan diri gini, kalau aku diposisi 

mereka mungkin aku nggak kuat haha. Aku tidak mampu 

bertahan seperti mereka, aku tidak sekuat mereka. Itu 

makanya hal-hal tertentu yang tidak prinsip aku toleran 

mbak. Aku ingin mereka itu hidup seperti dikeluarga, 

makanya kenapa aku pulang tak bawa, karena mereka bisa 

memiliki keluarga dikeluargaku bahkan mereka lebih 

dekat dengan keluargaku daripada keluarganya mereka 

MD Menemp

atkan diri 

+++ Subjek 

menempat

kan diri 

dan 

membangu

n seperti 

dikeluarga 



 

203 

hehe. Disana pun alhamdulilah ibu saya selalu 

menomorsatukan mereka daripada keluarganya. Nggak 

ada uang piknik, mereka tak ajak piknik kayak ke 

jatimpark segala macam kan mahal mbak, tapi biar mereka 

pernah. Jadi intinya itu saya selalu menanamkan emosi 

yang baik kepada mereka. Itu ilmu aku dapat tahun 97 

mbak. Emotional bank account haha. Jadi aku berbuat 

baik kepada mereka, jadi suatu saat aku harus duerrr 

kepada mereka, emosinya tak ambil aku masih punya 

simpenan disitu, jadi tidak ada dendam, tidak ada amarah 

yang terbawa karena situasi yang normal seperti ini aku 

selalu menanamkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. 

Nabung, seperti itu. Jadi kayak keluargaku, adiku segala 

macam itu care dengan mereka selalu ditanyain satu 

persatu. Kalau mereka pulang kesini, besok kalau datang 

lagi apa masih genap ya, apa sudah ada yang hilang atau 

gimana atau pulang. Seperti itu mbak.  

79 Berarti 

dukungan 

keluarga 

baik semua 

bu? 

Iya, sampai ketika aku mau keluar 3 tahun lalu. “Loh nanti 

aku nggak ketemu sama anak-anak” haha. Saat itu situasi 

sangat buruk disini, dan itu tidak hanya aku, semua 

merasakan hal yang sama. 3 atau 4 tahun yang lalu mbak, 

SOS itu rasanya kayak neraka. Kita ngobrol nggak boleh, 

pernah lho mbak kejadian, ya bersyukur itu cuma setahun. 

Wakil pimpinan ternyata woww kayak gitu, adu domba 

segala macam. Dirumah pun di adu domba. jadi anak yang 

mengadukan, laporan hal-hal rumah itu dia dapat reward, 
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jadikan dirumah ntar mereka juga saling mencurigai nggak 

ada sikap saling menghormati atau apa, isinya cuma caci 

maki, lho. Sempat keluargaku dulu “nek kamu keluar lha 

engko aku nggak ketemu sama anak-anak, mereka nggak 

datang lagi kesini”. Ya intinya mereka mendukung aku 

keluar, tapi ada ungkapan begitu dari ibuku “aku nggak 

ketemu lagi sama mereka”. Bahwa ungkapan ya sudah 

pulang, inikan rumahmu keluargamu, kalau tidak nyaman 

disana ya pulang. Wong siji istilahe, aku kan tidak punya 

beban apapun to, mosok nguripi wong siji wae kok nggak 

bisa urip. Tapi ada embel-embelnya “aku nggak ketemu 

sama anak-anak” haha, tapi bersyukur itu berlalu. 

80 terus waktu 

ibu 

hubungan 

ibu-ibu 

gimana, 

apakah 

renggang ?  

Enggak, malah bersatu haha. Malah kita melanggar haha 

nggak boleh ngobrol malah ngobrol masalah dicaci maki 

pas dipertemuan ya nanti. Tapi kan nggak enak banget,“ 

biar kita nanti dikeluarin biar, nantikan dikeluarin karena 

ngobrol haha SOS tutup ya biar, masak ibu-ibu dikeluarin 

karna ngobrol haha”. Nggak boleh, nggak boleh bener 

mbak. Terus doa dibatasi hanya boleh 1 jam, lebih dari itu 

dibubarkan, segitunya itu mbak siapa seng krasan? Tapi 

aku masa bodoh lah mbak, cuek, tapi aku nggak suka 

situasinya ketika anakku sudah mulai diperlakukan tidak 

baik, itu aku tidak suka. Tak tulis semuanya, apa yang 

dilakukan ke anakku tak tulis semuanya. Nggak 

manusiawi gitu, anak dijemur ditiang bendera, sampe 

sekolah terlambat. Aku yang ibunya dari rumah aja 
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gimana caranya biar tidak terlambat, gara-gara nggak 

hafal membaca komitmennya dia. Komitmennya itu 

ditempel, terus pagi itu sambil salaman pagi mereka 

disuruh menghafal komitmennya, kalau nggak hafal itu 

dijemur sampai sekolah terlambat segala macam. Lha 

urusannya kan jadi sama sekolahan. Terus waktu anakku 

ketahuan merokok, disidang. Banyak hal-hal yang 

menekan anak juga mbak. Akhirnya ya kebuka semuanya, 

sekarang dia tidak disini haha. Masak hujan badai petir, 

anak-anak suruh nyapu, suruh bersihkan selokan. Kalau 

menghukum itu sesukanya mbak. Jadi mereka pulang 

sekolah itu langsung kerja sosial sampai nanti mahgrib. 

Jadi anak merokok kamu dihukum sekian ratus jam, satu 

hari itu berapa jam haha itu besok lagi, besok lagi. Ketika 

anak-anak HBnya rendah, ibunya yang dipersalahkan, lha 

percuma ibu apa namanya haha memberi gizi yang baik 

kalau mereka gini diluar. Nah itu mbak yang krisis.  

81 Ketika jadi 

ibu asuh, ada 

kepuasan 

tersendiri 

nggak sih bu 

?  

Setelah sekarang iya, kalau dulu-dulu ya belum mbak 

belum merasa puas. Kalau sekarang bisa menghantarkan 

anak-anak yang membutuhkan itu seneng mbak. Aku 

bahagia banget haha iya aku kan tidak perlu jadi apapun 

untuk kamu, bahwa kamu mandiri itu bisa menghidupi 

dirimu sendiri, tidak minta orang lain itu kamu sudah 

sukses. Jadi aku berbahagia itu semua anakku yang 

mandiri tidak pernah ada yang ngrepoti aku, minta uang 1 

rupiah pun nggak ada, utang ngga ada. Jadi kalau mereka 
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main datang kesini itu murni karena main, karena 

silaturahmi, karna kangen, nggak yang aneh-aneh, 

mengeluh iya cerita tentang hidupnya tapi tidak ngrusuhi, 

tidak minta tolong. Itu aku seneng banget mbak, karena 

masih banyak anak-anak rumah lain yang nggelendot, 

masih membebani ibunya sampai ibunya pensiun pun dia 

tetap hidup bareng disana. Aku menanamkan itu dari awal 

banget dan itu berhasil haha. 

82 Berbuah nya 

sekarang ya 

bu ? 

Iya, makanya aku minta maaf kalau aku jadi ibu itu keras, 

aku tegas sekali sama kalian, aku disiplin, aku tidak 

kompromi untuk hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. 

Tapi hasilnya sekarang kamu yang merasakan. Intinya 

jangan tergantung ke orang lain, jangan ngrusuhi orang 

lain, ngurus sendiri itu tidak apa-apa, untuk menguatkan 

mereka daripada kamu punya teman banyak tapi justru 

menjerumuskan, lebih baik sendiri tidak berteman tapi 

benar. Alhamdulilah yang tidak benar anakku menjadi 

benar haha. Anakku gajian itu aku dikasih uang mbak, 

bukan uangnya mbak padahal preman lho mbak kerjanya 

keluar masuk penjara belum lagi dimassa. Kalau aku ulang 

tahun tidak pernah lupa ngucapin selamat ulang tahun, 

kalau dia ada disemarang ya dia pasti dateng dengan 

segala atributnya yang haha kayak gitu. Pas jadi pengamen 

itu juga dia datang, jadi apa pun sudah pernah dia lakukan, 

jadi pengamen, jadi anak punk dia tetap datang. “Bu, ibu 

mau request lagu apa haha”. Gara-gara ulangtahun.  
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Jadilah orang baik, aku cuma gitu kalau dia telepon. Jadi 

ketika dia meninggalkan semua dunia hitamnya, meskipun 

dia tidak jadi seorang pengusaha, dia jadi ini lho mbak 

membangun menara sutet. Dia di Maluku 3 bulan, 

kontraknya 3 bulan nanti pindah lagi ke Medan tapi dia 

selalu telepon aku gitu. Kapan itu waktu dia habis dari 

Maluku datang, “bu aku habis gajian” waktu itu aku mau 

piknik dia bilang “ini bu tak sangoni“ terus dikasih lima 

ratus ribu mbak. “Aku kan dulu suka nyuri uangnya ibu, 

suka duplikat kunci, memang nggak seimbang uangnya 

ibu yang tak ambil sama ini”. “Aku ini dapat uang gajian 

3 juta, yang lima ratus tak kasih ibu”. Terus aku bilang 

“Terimakasih nanti uangnya tak bagi ke adek-adek”. 

“Nggak usah bu, besok adek-adek tak kasih sendiri”. “Tapi 

ini uang beneran?”.  “Beneran bu, kan aku sudah jadi 

orang baik, ibu kan bilang aku jadi orang baik, aku 

sekarang sudah nggak minum, sudah nggak jadi preman” 

Sudah bersih badannya sekarang meskipun tattonya itu 

banyak mbak, tapi datang itu sudah bersih, berpakaian 

baik dari hari ke hari ketika dia muncul itu berbeda haha 

83 Diusia 

sekarang ada 

perubahan 

fisik apa bu?  

Cepat lelah, terus pola asuh aku itu sangat berbeda ada 

perubahan disitu. Sekarang lebih longgar, lebih banyak 

toleransinya ke anak-anak, jadi yang sekarang itu bejo, 

kata kakak-kakaknya itu yang sekarang bejo haha 

    

84 Berarti yang 

dulu otoriter 

Dulu itu harus gitu, sekarang enggak. Jadi jam segini jam 

segini itu ya dilakukan, mencuci ya mencuci, dan aku 
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sekarang 

lebih reda ? 

menyertai. Programe rampung dalam waktu seminggu ya 

seminggu,  nek sekarang enggak, bisa jadi 10 hari, 

toleransinya lebih banyak dan lebih banyak mundurnya 

untuk emosi segala macam itu aku lebih terkontrol jadi 

nggak terus maju terus mbak, jadi tak ginikan nggak bisa 

yasudah aku mundur dulu, aku nggak mau capek hati. 

“yasudah kalau itu menurutmu seneng dan bahagia, 

lakukan” aku gitu. Malah nggak dilakukan haha. Kalau 

dulu enggak ya enggak, nggak boleh gini-gini, malah 

sembunyi-sembunyi. Sekarang kalau itu yang 

membuatmu bahagia, lakukan, meskipun itu tidak baik. 

Kayak si ZL itu kan sukanya malak mbak, dulu aku 

strenght banget mbak, bisa tak parani ning sekolahan, 

sekarang tidak. Kalau kamu seneng lakukan, sekarang aku 

gitu, tapi ibu tetep ngga kasih sangu, nggak kasih apa apa, 

lakukan, minta jadi pengemis ke orang-orang kalau perlu 

bawa pisau. Malah enggak mbak.  

85 Berarti 

kayak waktu 

itu, perintah 

terbalik ? 

Heem, heem. Ya kayak tadi malam itu akhirnya silahkan 

kalian jipungan sampai pagi. Berhenti mbak. Lha sampai 

tak jewer-jewer, “tahu nggak mengganggu”, bapaknya 

harus ngulang-ulang kalau catnya nempel dibajumu, lha 

ya aku kan pekewuh. Tetep nggak ngefek mbak. Terus 

akhirnya “Silahkan kalian mau jipungan sampai besok lagi 

tak izinkan, lakukan sekarang”. Malah berhenti haha 

“nggak bu nggak bu” ya gitu mbak kalau dibikin strenght 

aku capek sendiri. Kalau aku nggak tegas ya mereka yang 

PT Perintah 

terbalik 

+++ Anak 

menurut 

ketika 

diberitahu 

untuk 

lanjutkan 

terus 



 

209 

bubar kalau sekarang lebih banyak tarik ulurnya. Apalagi 

sudah habis energi ngurusi yang kecil-kecil.  

86 Menghabisk

an energinya 

gara-gara 

apa bu ?  

Sepele mbak capek tapi harus ngomong terus. Misal kayak 

pagi hari, mereka antri dibelakang dan memilih untuk 

gegeran sementara kamar mandi kosong. Aku sampai 

melanggar komitmenku, satu tak bawa ke kamar mandi tak 

mandiin karna sudah nggak sabar. Ya kayak gitu itu mbak.  

    

87 Menurut ibu 

SOS itu 

menariknya 

apa bu ? 

Menariknya justru di anak-anak itu, segala macam tingkah 

polah anak itu kalau kita sudah hidup di dalamnya itu 

menarik mbak haha. Mau nakal mau tidak itu, menarik, 

pasti ada satu hal yang bikin kita menarik. Ada yang bikin 

tertawa, ada yang bikin prihatin, ada yang bikin sedih, tapi 

kehidupan anak-anak itu menarik mbak dengan segala 

tingkah polah. Mereka itu bisa saling mengajari satu sama 

lain, bisa mengajari ibunya juga haha. Nggak berfikir ke 

arah situ bisa jadi mikir.  

    

88 Kalau 

ngajari 

ibunya itu 

gimana bu ? 

Banyak hal mbak, sekarang yang nggak penting saja, aku 

nggak bisa catur mereka ngajari aku catur. Kadang 

mereka dapat permainan dari sekolahan “sini bu tak ajari” 

haha. Tapi ada juga hal-hal yang penting, cara mereka 

mempertahankan diri, misal ada guru agamanya yang suka 

marah-marah, suka mukul-mukul penggaris tapi nggak 

dipukulkan ke mereka. Mereka bisa cerita, “Ini hari selasa 

kan bu, semua penggaris diumpetin, pak KR kalau marah 

kan ngga punya senjata yang bikin kaget”.Terus bukunya 

temennya yang ketinggalan, “tak selamatkan bu, tak taruh 
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diperpustakaan”. Ada banyak kejadian yang nggak 

sengaja yang ternyata betul juga ya haha.  

89 Yang 

membuat 

bertaha apa? 

Ya mereka itu mbak haha. Mungkin untuk keluar itu hal 

yang mudah, tapi untuk berpisah dengan anak-anak itu hal 

yang sulit.  

AA Anak-

anak 

+++ Bertahan 

karena 

anak 

90 Mengapa 

untuk keluar 

itu hal yang 

mudah bu ? 

Kan tinggal mengajukan surat pengunduran diri 3 bulan 

kemudian sudah keluar. Tapi untuk meninggalkan  mereka 

itu yang sulitnya minta ampun, yang membuat aku sampai 

sekarang masih bertahan disini dengan senang hati.  

    

91 Berarti 

ikatan batin 

juga sudah 

kuat ? 

Iya betul. Ada juga yang menawarkan kerja, temenku, dia 

mau buka restaurant di Bali terus aku diajak. Sampai 

mereka gini “kamu dibayar berapa to sama SOS? Tak 

bayar wes 3 kali lipatnya” haha nggak semudah itu aku 

punya bayi yang tidak bisa begitu saja tak tinggal hanya 

untuk mengejar gaji yang lebih besar. Jadi kemudian nilai 

uang itu menjadi nomor sekian gitu mbak. Tidak lagi 

mengejar itu, karena kalau di SOS itu kan bukan bekerja 

tapi melayani, mengabdi, seperti itu. Sering mbak, 

jangankan untuk bekerja, yang melamar mengajak 

menikah pun juga nggak semudah itu. ibuku itu kalau 

ngomong alon-alon gitu ya tetep tidak, untuk saat itu 

nggak ah, nanti kalau sudah pensiun saja aku bilang haha. 

Waktu itu Romo BB mengajarkan aku kalau kamu sudah 

memilih ya apa pun yang terjadi ya nikmati itu. Jangan 

kemudian memilih lalu ditengah jalan keluar. Kalau mau 

keluar, keluar saja dan pasti diluar nanti juga ada hal-hal 
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yang baru, pasti nanti kamu juga akan memilih lagi. Ketika 

kamu di SOS dengan segala macam suka dukanya, sudah 

lakukan itu dan nikmatin itu haha. Ternyata bisa.  

92 Hal yang 

paling 

mengesanka

n atau yang 

masih 

teringat itu 

apa bu ? 

Senengnya itu mereka menganggap aku ibu. Ibu yang 

lebih dari ibunya mereka gitu lho, mereka menyayangi aku 

mencintai aku tidak usah diucapkan tapi terasa. Itu terlihat 

ketika aku sakit, lelah, tidak bisa menolong diriku sendiri 

mereka siap tanpa disuruh menolong aku. Hal kecil ketika 

mereka melihat aku pulang dari mana terlihat capek, itu 

pasti “tak bikinkan teh bu” haha. Karena mereka tahu aku 

suka teh dan obat apapun itu teh panas haha. Mereka 

mengenal aku itu sudah kebahagiaan sendiri lho mbak, dan 

aku itu ibunya mereka itu sudah lebih dari cukup. Anak-

anakku yang sudah keluar itu mengatakan, “ibuku itu ya 

ibu, nggak ada yang lain lagi” dan kebetulan yang Tuhan 

kirim ke aku itu, anak-anakku itu anak-anak yang 

bermasalah serius dengan ibu. Nggak punya ibu jadi 

benar-benar mereka mendapatkan figur, jadi kemana pun 

mereka pergi itu figurnya aku dibawa. Bahkan kemaren 

anakku yang umurnya sudah 37, chinese itu mbak, “Aku 

itu bu kalau lagi jatuh, nggak berani ketemu ibu, nggak 

berani menyapa ibu, nggak berani telepon ibu, karena ibu 

itu tak bawa kemanapun, jadi kalau aku berbuat dosa itu 

aku merasa salah ke ibu”. Jadi kalau aku melakukan ini, 

dan waktu itu ibu bilang nggak bener dan aku 

melakukannya, aku merasa bersalah banget sama ibu. Itu 

PI Panggila

n Ibu 

+++ Subjek 

dianggap 

ibu lebih 

dari ibu 

anak-anak 
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aku lost contact itu lama mbak sama dia. Jadi aku 

menyertai anak-anak sampai mereka digerbangnya mbak. 

Misalnya sampai gerbang SOS itu ya aku menyertai 

sampai disitu, tapi begitu sudah ada diluar itu sudah 

duniamu dan aku nggak mau ikut campur. Kalau kamu 

datang ke aku minta nasehat ya tak nasehati, tapi ketika 

kamu diluar aku nggak akan ikut campur, nggak akan 

ngrecoki. Semua anakku gitu mbak, ada yang menikah 

sendiri nggak mau ngrecoki aku. Ada juga anakku bilang 

kesini mau ngurus surat nikah tapi nggak mau ngrepotin 

ibu, aku mau sendiri,biaya sendiri, ngurusi sendiri, ya 

lakukan. Ya itu mbak cara yang tak tanamkan salah atau 

bener tapi ya menghasilkan anak yang tangguh mbak, 

yang penting bagi aku adalah mereka tangguh, mentalnya 

kuat, diluar sana kehidupan lebih keras daripada di SOS. 

Di SOS kamu bisa makan 3 kali, tapi diluar kamu tidak 

bergerak apa yang kamu makan. Makanya sukses itu tidak 

harus jadi orang kaya tapi kamu bisa menghidupi dirimu 

sendiri itu. Mau jadi apapun kamu tidak masalah. Dan itu 

dipegang sama mereka, aku senang haha 

93 Kalau 

dukanya bu 

?  

Dukanya apa ya mbak ya haha ya kalau mereka masih 

disini ya dukanya ketika mereka sakit. Aku berduka, sedih 

ketika mereka mencuri segala macam, tapi aku ya nggak 

duka duka banget, karena aku merasa mereka itu pasti 

akan berproses. Karna anakku yang sekarang itu relatif 

lebih tenang dibanding yang lalu-lalu jadi sedihnya ya 

PSH Perasaan 

sedih 

 

++ Subjek 

merasa 

sedih 

ketika sulit 

cuti dan 

keluarga 
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biasa biasa saja. Sedihnya ya tadi kalau aku nggak bisa cuti 

haha. Adikku menikah aku nggak bisa pulang, kayak gitu. 

Siapa meninggal aku nggak bisa hadir, cuma dikabari. 

Adiknya ibuku meninggal, aku tidak bisa meninggalkan 

tempat untuk sekedar layat saja aku nggak bisa. Itu sedih 

banget itu. Jadi yang membuat sedih itu keluarga jadi 

nomor sekian. Akan berbeda kalau, mungkin rumah aku 

dijogja, pasti aku bisa haha bisa hanya sekedar layat 

berangkat pagi pulang malam. Tapi berhubung rumahku 

jauh jadi sedih. Nggak bisa piknik juga sudah janjian mau 

piknik keluarga, ahh hari H nya anakku masuk rumah 

sakit, sedih banget. Jadi hal-hal yang sudah aku 

rencanakan dengan keluargaku, dengan keluarga besarku, 

kemudian batal itu sedih. Sedihnya itu mbak. 

menjadi 

nomor 

sekian 

94 Terus kalau 

ibu 

memaknai di 

SOS jadi ibu 

asuh ?  

Ya memaknainya itu aku bisa menghantar anak yang 

memang butuh untuk dihantar, karena mereka tidak punya 

orang yang untuk menghantarkan mereka ke masa depan. 

Kemudian disini bisa ada di dalam kehidupan mereka, bisa 

menghantar mereka dengan baik sampai dipintu gerbang 

itu bahagia mbak. Satu per satu nggak terasa, tetapi ketika 

pergulatan dirumah ya begitulah. Tapi ketika satu per satu 

mulai keluar dari rumah itu aku senang melihat mereka 

hidup diluar dengan aman dengan segala pergulatannya 

juga, aku senang. Melihat anakku dulu yang di Sumowono 

menjadi sukses gitu, nggak kebayang gitu dulu dia 

cengengnya minta ampun dikit dikit nangis, dikit dikit 

MA 

 

 

PB 
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Menghan

tarkan 

anak 

Perasaan 

bahagia 

 

Perasaan 

senang 
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Subjek 

memaknai 
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SOS 

dengan 
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menghanta

rkan anak 

yang 

memang 

butuh 
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nangis, tukang mbolos tapi kok sekarang dia sukses. Dia 

itu dulu tak panggil petani, ternyata sekarang jadi petani 

bener lho mbak. Nggak nyangka saja gitu lho, kok dia bisa 

menghidupi dirinya terus menolong kakak-kakaknya yang 

belum sukses dibuatkan usaha segala macam. Aku 

diingatkan lho sama dia, “iya dulu kan ibu manggil aku 

petani” iya ya ternyata panggilan juga ngefek haha. Kata-

kata ‘jadi orang baik’ itu ternyata ngefek juga, karena aku 

selalu yakin anakku pasti jadi orang baik gitu lho. Itu kan 

Pak RZ yang ngajari kayak gitu, makanya selalu bilang 

training itu penting, jadi apapun kondisinya anak saat itu 

selalu punya bayangan dia pasti jadi anak baik, dia jadi 

orang sukses. Sampai diajari timeline, nangis aku mbak, 

ya nyampe juga ternyata, meleset pun tidak banyak gitu 

lho haha. Jadi aku itu selalu membayangkan mereka jadi 

orang baik, yakin banget aku itu. Yang namanya keluar 

masuk pesantren aku wareg mbak haha, untuk mencarikan 

tempat yang layak haha. Ternyata ya jalan hidupnya 

masing-masing dan mereka jadi orang baik haha. 

untuk 

dihantar 

 

Subjek 

bahagia 

ketika bisa 

menghanta

rkan anak 

sampai 

sukses 

 

Subjek 

senang 

ketika 

melihat 

anak hidup 

dengan 

aman 

95 Walaupun 

prosesnya 

panjang bu 

Iya panjang mbak, aku percaya proses, orang itu berhenti 

berharap ketika meninggal, ketika masih hidup aku tetap 

berharap, dia pasti jadi orang baik dan itu benar.  

    

96 Pembelajara

n apa saja 

yang ibu 

dapat selama 

Jadi, kalau kita memang sungguh-sungguh kebaikan yang 

kita lakukan terus menerus ya nggak akan sia-sia, pasti ada 

buahnya, nggak tau buahnya di aku atau di mereka, mau 

sekecil apapun kebaikan itu kalau saya niatnya baik ya 

KB 

 

 

 

Kebaikan 

 

 

 

+++ 

 

 

 

Subjek 

percaya 

bahwa 

kebaikan 
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jadi ibu asuh 

? 

pasti baiklah. Jadi aku nggak segan-segan memarahi 

anakku haha karena niatku kan baik, meskipun kadang-

kadang aku juga salah cara menyampaikannya, mungkin 

menyakitkan mereka segala macam itu bisa jadi. Tapi 

karena niatnya baik ya pasti nyampai. Istilahe kalau 

dilandasi dari hati kan pasti nyampainya kehati, kan gitu. 

Jadi aku nggak punya pamrih apapun aku lakukan itu 

ikhlas gitu lho mbak memang untuk menolong mereka. 

Mau jadi apapun kamu, aku nggak akan minta. Kamu ingat 

aku alhamdulilah, nggak ya sudah haha ya sudah selesai 

tugasku haha. Anakku itu pertama yang sekarang jadi 

supervisornya Danamon “Bu, gajiku itu sekarang sudah 

segini, ibu mau minta apa?” nggak minta apa-apa haha. 

“tak belikan tv ya?”, nggak sudah ada itu tv meskipun 

jelek. “lha ibu minta apa?” nggak minta apa-apa udah buat 

kamu, hidupmu kan masih panjang, masih harus menikah, 

sudahlah ditabung saja. Itu diinget-inget lho mbak sama 

dia, makanya ketika dia kembali ke orangtuanya, 

kemudian orangtuanya njatah ke dia haha. Itu bukan sakit 

hati sih, tapi dia itu begitu “Kok gitu sih orangtuaku gitu? 

Ibu saja lho yang ngopeni aku dari kecil to, tak kasih aja 

nggak mau. Orangtuaku to bu begitu tahu aku kerja gini 

berarti setiap bulan harus kirim segini. Rasanya gimana 

gitu bu, kan aku nggak ikhlas bu tapi sakjane ibu ku sing 

endi to” haha ya terserah kamu ibumu yang mana haha 

dua-duanya kan ibumu, yang satu melahirkan kamu yang 
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satu mendidik kamu. Kadang itu gini lho mbak, anak-anak 

kadang itu benci sama keluarganya juga ada, tugasku itu 

nggatuke mbak biar mereka tidak membenci karna 

akhirnya kamu juga kembali ke keluargamu. Tugasku 

tidak hanya mendidik mereka mbak, tapi juga menyatukan 

kembali mereka. Karena anakku yang satu itu wisuda 

nggak mau ibunya yang datang, telepon didepanku itu 

mamanya telepon, dia: “nggak yang datang itu ibu kok, 

mama nggak usah datang, wong yang dating ibuku kok”, 

aku itu sing podo-podo ibu koyo ngopo rasane mbak, sama 

mbak dia ibu yang melahirkan, tapi aku ibu yang ngopeni, 

ketika ibu kandungnya digitukan itu aku ya nggak seneng. 

Bukan terus aku berbangga-bangga bahwa aku lebih 

menang, nggak suka aku kayak gitu. “Pokoknya ibu yang 

datang, kalau ibu ngga datang aku nggak usah wisuda 

nggak papa toh aku juga tetep lulus”, yasudah aku datang 

tapi aku nggak suka kamu kayak gitu. Pada akhirnya 

waktu kamu menikah yang mendampingi itu mamamu 

bukan ibu, aku sudah mendampingi waktu wisuda. 

Meskipun bapaknya itu bapak sambung tapi yang 

mendampingi itu mamamu. Yasudah kompromi disitu, 

karena aku nggak mau mbak mereka itu congkrah karepe 

dewe. Salah satu tugasku juga begitu. Kalau orang tuanya 

anak-anak ngrusoi itu yang bikin sedih juga. Mereka ikut 

campur, tapi malah membuat mereka sedih, membuat 

menangis itu aku nggak suka. Maka aku harus bersikap 
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tegas melindungi anak-anak. Itu salah satu sedih yang aku 

rasakan kalau orang tua mereka mengganggu. Kalau 

mengganggu cuma ngrecoki dalam hal apa sih aku oke ya 

wong itu anak mereka, tapi kalau mereka mengganggu dan 

melukai itu yang aku nggak terima. Melukai dan mencari 

salah, karena kan mereka terluka terus sementara kami 

disini bagaimana caranya untuk meyembuhkan. Sering itu 

dilakukan sampai aku blokir akhirnya. 

Triangulasi Subjek 2 : 27 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

1 Menurutmu ibu tuh 

gimana sih? 

Ibu orangnya tegas, baik, terus kalau sama anak-anak 

sama orang itu suka berbagi. Terus kalau anak ada 

masalah sama ibu selalu ngasih tahu yang terbaik 

    

2 Ibu kalau dirumah 

suka nasehatin nggak? 

Sering     

3 Seringnya tentang apa 

to? 

Kebanyakan ya tentang kita masing-masing to mbak. 

Misalnya kita emm mungkin berperilaku kurang baik 

susah diatur gitu ibu ngasih tahu harusnya seperti apa 

    

4 Kalau paling sering? Ya susah diatur, kadang nggak suka nurutin 

peraturannya ibu. Harusnya kayak gini jangan kayak 

gini mereka malah ngelanggar itu. 

    

5 Ibu pernah marah gak 

sih? Kalo marah gara-

gara apa ? 

Ibu pernah marah, mungkin karena ibu terlalu lelah 

gitu ibu sensitif. 
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6 Paling sering yang 

bermasalah siapa? Ibu 

atau anak-anak ?   

Anak-anak      

7 Seringnya kayak tadi 

ribut sendiri gitu? 

Iya gitu susah diatur      

8 Terus kalau ibu lagi 

seneng atau bangga itu 

diungkapin gak sih? 

Ibu… iya ibu ungkapin. Jadi ketika kita kumpul ibu 

tuh cerita kenapa ibu bahagia. 

    

9 Biasanya tentang apa 

kalau seneng bahagia? 

Seneng bahagia tentang apa ya, kurang tahu kalau itu. 

Nggak begitu memperhatikan.  

    

10 Kalau seneng sama 

marah ibu biasanya 

gimana? 

Kalau ibu seneng tuh ya gitu lebih murah senyum, 

ngomong lebih halus. Tapi kalau misalnya marah ya 

gitu sensitif, jadi serba salah 

    

11 Oh haha ibu seneng 

ngajak diskusi? 

Suka banget.      

12 Seringnya tentang 

apa? 

Tentang yang kita alamin misalnya anak-anak sering 

cerita kalau lagi punya masalah dia selalu selalu ngasih 

tahu mana yang baik gitu. Seharusnya kayak gimana. 

    

13 Kalau ngomong gitu 

perorang atau pas 

kumpul bareng? 

Tergantung masalah anaknya kalau masalah serius ya 

mungkin sama satu anak itu aja. Tapi kalau mungkin 

anak-anak kecil mungkin kan semuanya diingetin gitu. 

    

14 menurutmu tanggung 

jawabnya ibu dirumah 

tuh apa aja?  

Banyak banget mbak.      

15 Ya sebutin yang kamu 

tahu aja 

Yang pasti ngerawat anak dari kecil sampai besar, 

terus mendidik itu yang paling sulit karena latar 
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belakang kita itu beda-beda. Trus ngajarin mana yang 

baik, mana yang nggak. Banyak sih kalau pekerjaan 

yang fisik mungkin banyak lagi harus mencuci, harus 

masak, harus nyetrika, nyiapin seragam dan lain-lain.  

16 Terus menurutmu 

susah nggak sih jadi 

ibu yang ngurus anak 

lebih dari dua?  

Susah banget. Apalagi kalau anak bukan anak kandung 

sendiri, bagiku itu sulit banget. Karena latar belakang 

kita pengaruh juga to mbak, dan ibu kan gak mungkin 

fokus sama satu. Pastikan tiap ada anak baru harus 

kayak gini, sedangkan anak lama kadang kan suka 

bermasalah, itu yang sulit itu.  

    

17 Nah waktu ibu 

ngadepin anak baru 

tuh gimana?  

Ibu biasanya mempelajari lebih dulu kalau anaknya 

punya salah atau apa ibu cenderung lebih diem. Diem 

dulu sampai beberapa saat baru selanjutnya ibu nanti 

bisa bertindak apa yang harus dilakuin.  

    

18 Biasanya ibu capek 

banget pas apa ? 

Biasanya capek tuh karena suasananya itu nggak 

mendukung terus pekerjaan ibu banyak banget yang 

orang lain tu belum tentu bisa membantu gitu. Itu 

kadang tu ibu rasanya nggak tahu mau gimana.  

    

19 Nunjukin kalau ibu tu 

lagi capek ? 

Iya. Ibu tu kadang juga cerita “aku tu kesel ngene 

ngene” gitu 

    

20 Ibu orangnya terbuka 

banget?  

Iya terbuka banget, santai juga kalau merawat anak-

anak 

    

21 Kalau kamu lihat ibu 

sama ibu-ibu yang lain 

itu gimana sih? 

Beda jauh mbak.     
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22 Beda jauhnya? Beda jauh banget malah. Ya kan aku dulu juga punya 

temen to mbak, ya kan kita sama-sama punya ibu asuh 

tapi ternyata perlakuannya ibu dia sama aku dirumah 

tuh jauh beda. Karena kayak ibu lain tuh belum tentu 

bisa kayak misal anak punya masalah itu belum tentu 

bisa ngrembug bareng, ngumpulin keluarga serumah 

gitu tuh sulit banget. Jadi mereka cenderung yaudah 

aku sendiri gitu kamu terserah. Jadi misalnya kalau 

dirumah kalau ditanyain “heh adikmu lagi dimana? 

Kok nggak datang pertemuan?” jawabnya “nggak 

tahu”. Tapi kalau dirumah ini bedanya kalau misalkan 

mau berangkat pertemuan gitu pasti kita bareng-

bareng. Jadi tahu siapa yang gak berangkat kenapa. 

    

23 Kalau ibu sering say 

hello nggak ? atau 

keluar terus ngobrol ? 

Ya sering. Cuman biasanya bukan ibu, misalkan ibu 

keluar tuh ya say hello gitu tapi lebih seringnya tuh 

orang-orang lain yang datang kesini ngobrol gitu hehe  

    

24 Terus seneng nggak 

sih punya ibu yang 

kayak ibu ini?  

Kalau dulu waktu masih kecil rasanya nggak enak 

banget tapi setelah gede gini rasanya bersyukur 

banget. Seneng punya ibu yang teges, yang kalo dia 

capek sedih seneng dia selalu ngungkapin gitu loh. 

Suka jadinya kita ngerti apa yang ibu mau gitu.  

    

25 Pernah jengkel juga 

nggak sih sama ibu? 

Kok ibu gini sih 

Pernah. Pernah sih cuman kalau aku tuh cenderung 

diam kalau misalkan ibu udah mulai kayak gitu, aku 

diem udah.  

    

26 Kalau anak-anak yang 

lain? Pernah juga gak 

Iya pernah.      
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to, kayak ibu kok gini 

toh mbak 

27 Ceritanya kayak 

gimana 

Ya mungkin mereka merasanya kok aku dibedain gitu. 

Tapi aku kan pasti bilang kayak gini “nggak, bukannya 

dibedain tapi kan ibu lebih perhatian sama anak itu 

karena dia lebih banyak bermasalah” gitu loh mbak, 

jadi wajarlah kalau misalkan ibu tuh lebih banyak apa 

nuntun anak yang bermasalah itu. Lebih perhatian juga 

gitu.  

    

28 Berarti kalau sehari-

hari ibu tuh santai 

gitu? 

Iya santai gitu.     

29 Pernah nggak sih 

ngomel terus atau 

senang terus? Apa 

ganti-ganti dalam 

sehari tuh bisa seneng, 

bisa ngomel-ngomel 

nanti seneng lagi? 

Ya gitu kadang seneng kadang ngomel-ngomel tapi 

setelah itu seneng lagi gitu haha 

    

 

 

 

 



 

222 

Lampiran 3. Verbatim Subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA I : 27 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

1 tempat 

lahirnya bu? 

Saya di Bantul, Yogyakarta. Tanggal 24 Mei 1965.      

2 Usia masuk 

SOS? 

Pertama kali masuk SOS itu 25 tahun     

3 usia kerja di 

SOS  bu? 

27 tahun di SOS ini     

4 Pendidikan 

terakhir bu? 

Saya dulu Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) di 

Malang ditempatnya Romo YN di Yayasan Bakti Luhur. 

Jadi disana itu sekolahnya 5 tahun, 4 tahun teori 1 tahun 

praktek. Terus ikatan dinas selama 2 tahun, di yayasan 

pendidikan anak cacat fisik dan mental 

    

5 Terus lama 

jadi tante 

bu? 

Saya jadi tante selama 6 bulan lalu jadi ibu sementara dulu. 

menggantikan karena ibu disini harus keluar ada masalah 

keluarga, diharapkan pulang. Akhirnya saya sementara 

disini, saya waktu itu dipanggil pak KS jadi ibu sementara. 

Ya saya sanggup karena saya sudah terbiasa hidup dengan 

anak, akhirnya saya kerja disini sampai sekarang.waktu itu 

saya masih umur 25 tahun jadi hanya ibu sementara 

menggantikan, siapa tahu nanti ada ibu yang lebih tua dan 

THA Terbiasa 

hidup 

dengan 

anak 

++ Subjek 

terbiasa 

hidup 

dengan 

anak sejak 

sekolah di 

pelayanan 

sosial. 
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memenuhi syarat. Dulu kan syaratnya umur 28 tahun. 

Terus aku jadi ibu sementara sampai jadi ibu tetap haha 

sempat mbak saya ditawari kan ada calon ibu yang kakak 

kelas saya dari Malang itu saya kelas satu dia kelas tiga, 

berarti selisih dua tahun. Dia masuk sini jadi tante. Saya 

pernah ditawari sama bapak pimpinan SOS, dulu masih 

pak KSWD untuk jadi ibu atau tante saya milih jadi ibu 

6 Terus lama 

jadi ibu asuh 

kan 27 tahun 

ya bu 

Iya 27 tahun dengan jatuh bangun hehe menghadapi anak 

yang bermacam-macam itu mbak. Dulu awalnya itu 

anaknya 12 cowoknya yang SMP tuh 5, terus yang SMA 

eh SMEA Antonius itu 1, terus yang SD kelas 5 satu, terus 

yang SD 4, TK 1 jadi 12 waktu aku pertama datang wah 

dengan jatuh bangun karena ya memang sudah 

pengalaman. Tapi kan disana sistemnya asrama, kalau 

disana shift-shiftan. Kalau disini kan harus menjadi ibu 

total jadi ibu, saya disini harus belajar buanyak mbak. 

Harus belajar dari ibu-ibu lain, kalau ada masalah minta 

pendapat kalau ada masalah saya lari ke ibu karena saya 

belum paham,. Akhirnya banyak ibu yang senior gitu 

mbak membantu. Kalau ada masalah datang menguatkan 

masalah anak-anak jadi saya disini tuh kuat karena dapat 

dukungan dari pimpinan, ibu-ibu. Pernah juga namanya 

masih muda ya mbak, mau keluar bayi waktu itu. Belum 

pernah punya bayi belum pernah punya anak karena disini 

kan gak nggak boleh nikah ya mbak, karena kalau nikah 

kan ya tidak disini ya to. Kaki saya di dalam satu diluar 

DIP 

 

 

 

 

 

BDA 

 

 

 

 

 

HN 

 

 

 

 

KMB 

 

Dukunga

n ibu asuh 

dan 

Pembina 

 

 

Memiliki 

bayi dan 

ada 

dukungan 

anak 

 

Hati 

nurani 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

++ 

Mendapat 

dukungan 

dari ibu 

asuh lain 

dan 

pembina. 

Bertahan 

karena 

memiliki 

bayi dan 

dukungan 

anak. 

Ada niat 

ngopeni 

dan ada 

faktor 

pendidikan 

Subjek 

kerepotan 
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satu, harus menentukan masa depan saya bagaimana. Apa 

harus disini terus apa harus menentukan masa depanku 

diluar sana. Gitu mbak, tapi ibu-ibu menguatkan kasihan 

ada bayi sudah mau menerima bayi tapi kok malah 

ditinggal. Akhirnya saya nggak jadi keluar karena ada 

bayi, bukan untuk hiburan tapi karena hati nurani itu lho 

mbak. Hati sudah menerima tapi kok malah ditinggal, itu 

yang membuat kuat. Selain itu anak-anak juga membantu, 

yang cewek membantu mengerjakan tugas rumah tangga. 

Soalnya kan ada bayi repot, mencucikan baju, memasak, 

yang lain bantu masak dan bersihkan rumah sebelum 

berangkat sekolah. Jadi anak-anak juga mendukung gitu 

 

 

 

 

Kendala 

mengurus 

bayi 

 

karena 

harus 

mengurus 

bayi dan 

anak lain. 

7 Bertahan 

karna anak? 

Ya karena anak-anak, ada bayi juga dan dukungan dari 

ibu-ibu lain 

    

8 Kalau 

dukungan 

dari 

keluarga itu 

ada nggak 

sih bu? 

Justru itu faktor utama mbak dari keluarga karena disini 

kan tidak menikah dan sebagai ibu untuk anak-anak gitu. 

Kalau kerja kan mikirnya uang tapi kalau aku hidup untuk 

anak-anak kan gak mikir, ya sebenernya butuh untuk 

kebutuhan diri sendiri untuk kebutuhan pribadi sehari-

hari. Keluarga mendukung dari adek, kakak, nenek, kakek, 

bapak, ibu mendukung semua gitu lho. Jadi kalau pada 

lewat suka nengok kesini dan itu ibu dan bapak saya 

menganggap anak-anak disini itu cucunya. Kan sering 

dulu waktu program tahun-tahun kemarin itu kan setiap 

liburan panjang itu boleh dibawa pulang. Terus dirumah 

itu mereka ngomong “kok koyok putuku dewe yo” gitu. 

DK Dukunga

n 

keluarga 

 +++ Keluarga 

memberi 

perhatian 

dan 

motivasi 

serta 

subjek 

bertahan 

karena 

keluarga 

mendukun

g. 
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9 Awal-awal 

ibu jadi ibu 

asuh tuh 

emang ada 

keinginan 

“aku mau 

jadi ibu asuh 

aja deh” gitu 

? 

Saya masuk sini tuh karena latar belakang pendidikan 

mbak, kan pelayanan sosial ya saya pengennya di panti 

asuhan tapi saya sebenernya hanya mencari pengalaman 

gitu lho, tapi begitu masuk saya kok malah tertarik untuk 

mengulurkan tangan saya ingin membantu anak-anak, 

ingin mencintai anak-anak yang membutuhkan uluran 

tangan cinta kasih, perhatian, itu yang saya pakai patokan 

itu. Katanya melayani gitulah, walaupun saya nggak tahu 

arti pelayanan itu apa tapi saya berusaha untuk melakukan 

LBP 

 

 

 

SM 

 

IB 

 

 

Latar 

belakang 

pendidika

n 

Sikap 

menolong 

mencari 

pengalam

an 

++ 

 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

Sekolah di 

pelayanan 

sosial 

Membantu 

anak. 

Subjek 

mencari 

pengalama

n  

10 Ikhlas bantu 

anak ? 

Iya mbak. Tulus dan ikhlas      

11 Dan itu juga 

keluarga 

mendukung 

dari awal 

Heem iya dari awal pertama kali saya masuk sini sudah 

mendukung jadi terserah saya, mau tidak menikah pun 

silahkan. Ini kan pekerjaan saya pekerjaan yang positif 

gitu lho mbak walaupun jauh dari rumah gitu, ibaratnya 

merantau ke Semarang. Pekerjaannya positif jadi orangtua 

tidak khawatir, tidak curiga, menyerahkan penuh pada 

saya. Hidupmu tak serahkan ke dirimu gitu lho, keputusan 

ke dirimu gitu. Jadi tidak dituntut untuk menikah karena 

sudah tahu kalau disini hidup untuk anak-anak. Justru 

malah ibu saya bapak saya “nek kamu mau keluar kasihan 

mereka, karena kamu sudah hidup bersama dan anak-anak 

sudah menganggap kamu ibunya. Seandainya kamu keluar 

hanya untuk menentukan pendidikan”, saya tuh juga 

pernah goyah gitu lho mbak untuk melanjutkan kehidupan 

diluar “kamu nanti diluar, nanti anak-anakmu gimana, 

KS Keputusa

n 

ditangan 

Subjek 

 ++ 

 

Keluarga 

mengharga

i keputusan 

subjek 

untuk 

menjadi 

ibu asuh 
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anak-anak terlanjur mencintai kamu, kamu juga sudah 

mencintai anak-anak, jadi ya sudah seperti ibu disini. Tapi 

keputusan kamu sendiri yang memutuskan”. Saya pernah 

berusaha untuk cuti waktu itu mbak, cuti tidak membawa 

anak-anak, biasanya cuti membawa anak satu minggu 

pulang. Aku menenangkan diri memutuskan apa nanti 

yang akan menjadi keputusanku kedepannya. Akhirnya 

apa mbak, 3 hari saya pulang, kangen dengan anak-anak 

khususnya yang bayi yang saya tinggal, mbayangin “aduh 

bayi kok saya tinggal baru umur berapa bulan” waktu 

ditinggal itu “ibu-ibu” itu terngiang-ngiang to. Setelah itu 

saya kembali dan memutuskan hidup bersama anak-anak 

12 Terus nilai-

apa yang ibu 

berikan buat 

merawat, 

anak disini? 

Ya pertama keikhlasan mbak, lalu tekun dan juga kasih 

sayang itu penting, ikhlas menyayangi seperti cinta tanpa 

syarat itu sangat penting menurut aku lho ya mbak. Itu 

yang membuat aku bisa menyayangi, memperhatikan 

nilai-nilai itu yang saya berikan 

NI Nilai ibu 

asuh 

+++ Subjek 

ikhlas, 

mengasihi 

tanpa 

syarat 

13 Terus emosi 

apa sih yang 

muncul 

ketika ibu 

merawat 

anak-anak? 

Seperti ibu 

merasa 

senang, 

Senang itu kalau anak-anak bisa sukses, istilahnya kan 

menghantarkan anak, dia kan punya orangtua ya mbak ya, 

tidak ingin memiliki anak itu tapi menghantarkan anak itu 

ke masa depan, kalau anak itu sukses, maksudnya ya kerja 

juga mapan bisa ee maksudnya bisa hidup untuk masa 

depan, berkeluarga gitu lho mbak. Anakku juga udah 

banyak yang berkeluarga, anak itu berhasil, tapi masih 

juga berpikir sudah mandiri tapi masih pas-pasan, masih 

belum bisa mengangkat dirinya, apa ya mapan banget, ya 

 PS Perasaan 

senang 

 +++ Subjek 

merasa 

senang 

ketika anak 

sukses 
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sedih, 

kecewa, 

bangga 

gitu masih anu mbak masih ada kendala untuk itu 

membantu memotivasi, itu yang saya anu ya. Ada anak 

yang berhasil, ada anak yang masih di tengah-tengah gitu 

yo saya masih perlu mengangkat terus, mendorong, 

memotivasi. Dan apa ya dukanya ya apa ya mbak, kalau 

ada masalah tu kadang-kadang makdeg, kaget, kadang 

ingin marah, kadang kalau ada yang mbolos sekolah itu 

tiba-tiba ada laporan itu langsung, kalau dulu masih muda 

itu anu mbak langsung kaget langsung cekot-cekot itu lho 

takut, tapi mungkin karena saya belum bisa 

mengendalikan emosi saya, kemarahan saya, itu masih apa 

ya mbak yo masih belum bisa mengendalikan waktu itu, 

tapi lama-lama saya berusaha belajar mengolah diri, 

akhirnya kalau ada masalah, mungkin saya harus 

mengolah emosi, jadi kalau ada masalah saya harus santai 

dulu, terus apa ya ambil nafas, akhirnya ternyata itu juga 

membantu saya memiliki ketenangan gitu lho mbak. Dulu 

kan “wahh kok ada begini begini, kecewa sedih itu 

campur-campur”. Tapi sekarang tenang, tenang. Jadi saya 

tuh masih belajar, belajar sampai sekarangpun saya masih 

belajar. Selalu memperbarui mengolah emosi, mengolah 

diri itu selalu tak perbaiki karena menghadapi anak yang 

bermacam-macam gitu lho mbak. Karena istilahnya 

semakin tua itu semakin bijaksana, semakin tenang 

menghadapi masalah. Itu katanya hehe itu yang saya alami  
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14 Kehidupan 

sehari-hari 

yang bikin 

ibu seneng, 

bangga itu 

apasih bu 

sama anak-

anak? 

Anak-anak itu mudah diajak kerjasama aku seneng. Saya 

tidak memaksa untuk menjalankan tugasnya memasak 

mengepel mencuci, saya tidak menyuruh tapi dengan 

sendirinya anak mengerjakan, memang ada tugasnya 

sendiri tapi mereka tidak disuruh gitu lho mbak. Itu yang 

paling aku seneng, anak mau di ajak kerjasama, ndak harus 

membentak, mereka bisa. Misalkan “yok kita kerja bakti” 

itu mereka mau, anak akrab dengan ibu. Jadi tidak ada 

permusuhan, tidak ada pertentangan. Itu yang saya alami, 

terus kalau ada masalah itu cepat ngomong ibu, itu kan ibu 

seneng. Ibu juga kalau ada masalah pribadi misal “adekmu 

gini gini, dapet nilai segini mbok diajari” kita rembug 

bareng, jadi saling memperhatikan. Kalau adek nilaine 

turun, itu kakak e itu ikut membantu belajar PRnya tuh 

diajarin. Jadi aku tuh ringan, jadi aku bahagia gitu mbak. 

Tanggung jawabku dibantu juga dengan anak-anak kan 

bahagia, jadi enak. Itu yang saya rasakan.  

PS 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

TM 

Perasaan 

senang 

 

 

 

Bekerja 

sama 

 

 

Tidak 

memaksa 

+++ 
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++ 

Senang 

saat anak 

bekerja 

sama, 

akrab. 

Bekerja 

sama 

dengan 

anak 

Subjek 

tidak 

memaksa 

anak untuk 

mengerjak

an tugas. 

15 Kalau hal-

hal yang 

buat ibu 

sedih, 

kecewa gitu 

apa bu? 

Kalau sedih itu pas anak sakit aku sedih, khawatir nggak 

bisa tidur. Ya itu tadi misalkan ada masalah, tapi selama 

ini nggak ada masalah sih mbak. Kalau ada masalah itu 

sedih anak begini begini, oh itu si siapa itu pernah juga ee 

ED itu kan kulitnya hitam dari timor leste itu sering 

dibully, itu sedih gitu lho mbak. “hitam hitam” ya 

sebenernya masalahnya hanya itu mbak terus nanti pulang 

nangis, bilang “dibilangi hitam hitam” terus saya “yaudah 

cuekin aja, kamu tunjukkan kamu belajar rajin nilaimu 

PK 

 

 

 

 

PSH 

 

 

 

Perasaan 

khawatir 

 

 

 

Perasaan 

sedih 

 

 

++ 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

Subjek 

merasa 

sedih saat 

anak sakit 

 

Subjek 

sedih 

ketika anak 

di bully 
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bagus kamu akan di akui”. Sekarang diakui temen-

temennya, sekarang temen-temennya mengakui 

menghargai, karena dia pinter bisa membimbing temen-

temennya nek tanya itu lho. Dia lebih dewasa dari temen-

temennya. Dulu dia minder, nangis, yo cowok-cowok itu 

to mbak itu ya sedih mbak, rasanya sedih mbak. Aku harus 

gimana ngangkat anak ini, sekarang dia percaya diri. 

Gurunya saja sekarang anu sih mbak apa sering menyuruh 

dia menulis menggantikan nulis di papan tulis itu kan 

bangga dia, terus di akui temen-temennya. Ya yang saya 

sedihnya gitu mbak, ya biasa toh mbak anak SOS kan panti 

asuhan gitu lho, biasanya kan direndahkan temen-

temennya, itu sedih lho mbak rasanya, pulang diceritain 

“gini gini”, tapi ya tak angkat anak ini supaya kamu tidak 

minder, rendah diri. Kayak malah sekarang gurunya 

nyuruh “ED nulis ya dipapan tulis”, pernah saya juga 

konsultasi ke gurunya tentang bully-bully ini. Waktu itu 

kelas 4 itu saya mengatakan kalau anakmu sering dibully, 

ya saya katakan anak itu memang hitam tapi kan si anak 

belum bisa menerima bullyan dari teman-temannya itu. 

Jadi saya minta bantuan, minta bantuan sama gurunya 

untuk apa ya, mengarahkan juga ke temen-temen. 

Anaknya kan akhirnya kan anu to mbak rendah diri, 

minder gitu lho mbak. Anak SOS dibully item, keriting 

gitu to mbak, kan disana lain. Anak ini lain daripada yang 

lain, fisiknya kan lain sendiri akhirnya gurunya juga 

MA 

 

 

Motivasi 

anak 

 

 

 

 

+++  

Subjek 

memotivas

i anak 
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mengangkat dia. Jadi itu yang saya sedih kalau anak-anak 

dibully, diejek. Kadang kan anak kecil nggak tahu ya hehe  

16 Terus kalau 

anak ada 

masalah, ibu 

gimana sih 

cara 

memberikan 

perlakuan 

kepada anak 

gimana? 

Misalnya seperti IC itu punya masalah, dia suka ngambek, 

dia kan anak baru ya mungkin cari perhatiannya ya itu. 

Saya lihat kesenangannya apa, terus nanti banyak 

mendekati anak, merangkul. Istilahnya aku sendiri juga 

belajar mencintai gitu lho mbak, karena kalau anak baru 

kan aku juga belajar menghadapi dia kalau ngambek, 

banyak belajar mendekati dia dan ngajak ngomong karena 

kan masih kecil terus merangkul, terus kesukaannya apa. 

Misal menggambar, tak kasih kesempatan gambar ini, 

mewarna juga. Mungkin dia cari perhatian, dia kan anak 

baru gitu to, itu yang saya, itu salah satu contoh. Nek 

masalah remaja selama ini ya biasa untuk masalah 

sepertinya  ya kuliah itu hanya masalah apa ya mbak yo 

waktu, tapi yo dia bisa menata diri, ya hanya itu 

masalahnya haha ngambekan anak ya hanya itu 

PDA 
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Pendekat

an anak 
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mencintai 

anak 

+++ 
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Subjek 

mencari 

kesenanga

n anak, 

memberi 

perhatian 

Subjek 

belajar 

mencintai 

anak 

17 Terus kalau 

ada anak 

baru bu, 

gimana cara 

pendekatan 

ibu ke anak 

ini?  

Saya kalau ada anak baru, saya juga belajar mengamati 

anak itu, apa sifatnya, juga tingkah lakunya, itu saya amati 

kesehariannya. Saya menanyakan kepada keluarganya, 

kesenangannya apa dirumah, misalkan makan itu 

kesenangannya apa. Terus anak ini suka main apa, terus 

kesehariannya juga saya tanyakan. Jadi saya terapkan 

disini biar nyaman, gitu. Jadi kesukaannya apa, makan 

kesukaannya apa, sukanya main apa, terus sifat-sifatnya 

juga saya lihat bagaimana terus dirumah gimana, ternyata 
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dirumah suka ngamukan, banting barang terus keluyuran 

karena anak ini hilang pengasuhan gitu lho. Jadi saya harus 

lebih apa ya merengkuh, mendekati, selalu mengajak 

bicara. Ya itu yang saya lakukan 

18 Terus kalau 

dari SOS itu 

ada pola 

asuh yang 

ditetapkan 

nggak sih 

bu? 

Kalau pola asuh itu menurut saya ya seperti ibu rumah 

tangga, ibu-ibu biasa itu mbak. Jadi ya kebijakannya ibu-

ibu sendiri gitu lho. Jadi tidak ada dari apa ya SOS begini 

begini tuh nggak ada, ya hanya hati nurani ibu sendiri gitu 

mbak. Karena disini kan yang utama kan pendidikan, 

kesehatan dan pengasuhan. Tiga yang utama kan itu, jadi 

yo pendidikan ditanamkan ke anak-anak itu lebih maju, 

tentang kesehatan, jadi dari pihak SOS itu memperhatikan 

itu lho mbak. Pengasuhan itu ya pengasuhan ibu kepada 

anak-anak dirumah 

    

19 Terus kalau 

komunikasi

nya ibu 

dengan 

anak-anak 

gitu bu?  

Komunikasi saya kira tidak ada masalah. Karena misalnya 

ada masalah diri sendiri itu dia ngomong. Karena biasanya 

anak remaja itu ya mbak itu tak anggap sebagai teman juga 

sebagai anak. Gitu lho mbak, jadi apa ya omongan bisa 

sebagai teman, tapi juga menganggap anak ke ibu. Jadi dia 

mudah untuk mengeluarkan uneg-uneg, ditanya-tanya gitu 

mudah. Selama ini sih nggak ada masalah yang anu gitu 

lho mbak yang berat. Masih hanya masalah biasa, 

misalkan “bu tadi aku pulang sekolah bisnya mogok” 

hanya masalah-masalah seperti itu, seperti masalah yang 

kuliah itu misalnya “kok sampai malam” “lha disana hujan 

deres nunggu bis lama” ya hanya masalah-masalah enteng 

ST Saling 

terbuka 

+++ Anak 

subjek 

terbiasa 

bercerita 

kepada 

subjek 

tentang 

masalahny

a 
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gitu mbak. Jadi kalau masalah yang berat itu belum. 

Mudah-mudahan tidak ada 

20 Ibu pakai 

komunikasi 

dua arah ya? 

Iya iya     

21 Jadi ibu 

ngomong, 

anak juga 

ngomong 

Ya jadi misalkan kita duduk liat TV atau makan, kita 

omong-omongan saya tanya dia njawab. Misalnya “bu 

dosennya gini gini gini, pas jamnya tapi tidak datang 

diundur” terus saya tanya “kalau gitu kamu nunggu 

dimana” “diperpustakaan”. Saya ya bilang kalau nunggu 

itu gunakan waktu untuk hal-hal yang posititf, jangan 

ngluyur kemana-mana yang tidak bener, kan sekarang 

musim yang ada narkoba, itu ya tak tanamkan gitu lho 

mbak jangan sekali-kali mencoba gitu lho. Jadi diarahkan 

dampak-dampaknya, tapi ya nggak kayak langsung 

nyeramahi anak itu tidak. Tapi omong-omongan “tuh liat 

di TV banyak to yang kecanduan, terus masa depannya 

kayak gimana” ya ngomong gitu 

    

22 Terbuka ya 

bu dengan 

anak 

Iya hooh mbak terbuka gitu hehe jadi misal saya juga tidak 

sreg ke anak, misalnya masalah bangun tidur. Misalnya 

selalu ibu saja “sebenarnya ibu ya gimana lho, udah kuliah 

mosok bangun masih dibangunkan kan ibu juga beban 

seharusnya kamu bantu ibu bangunin adek-adek” Jadi 

terus terang gitu lho mbak, sedikit banyak itu kan tugasnya 

ibu tapi kan kamu sudah dewasa gitu, tapi mbek guyon. 

Belajar dewasa, tanggung jawab sendiri dong, bangun 

MT Menjadik

an teman 

+++ Subjek 

memposisi

kan dirinya 

sebagi 

teman bagi 

anak-anak 
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kayak adik-adiknya dong. Tapi nggak memaksa, sambil 

guyon sambil masak, ya nonton tv ya pas duduk ngobrol. 

Kebetulan ya anak-anak sini seneng ngobrol. Saya 

memang berusaha sebagai teman untuk yang remaja, ya 

sebagai teman ya sebagai ibu. Jadi anak-anak kan mudah 

terbuka, saya juga apa ya mbak omong-omongnya kayak 

remaja, kadang berperan sebagai remaja, kadang berperan 

sebagai ibu, kadang berperan sebagai anak-anak jadi kan 

mudah anak-anak ngajak komunikasi itu mudah.  

23 Terus kalau 

dukungan 

iman anak 

ibu 

mengajarkan

nya gimana 

? misal 

mengingatka

n berdoa, 

ibadah gitu  

Itu kita saling mengingatkan, anak-anak itu tidak usah 

disuruh tapi sudah ada tanggung jawabnya. Misalkan 

kegereja memang tidak bareng-bareng karena kan 

anaknya gede-gede to mbak, yang gede mau gereja sabtu 

minggu terserah, tapi mereka sudah tahu kewajibannya. 

Misal “ayo doa bersama” ya itu sudah, ini kan juga 

kebetulan membantu doa setiap jumat doa Rosario itu 

dipimpin pak LK itu ada ibadah Jumat, itu kan membantu 

juga. Jadi setiap jumat anak-anak membantu ikut, itu juga 

karena dukungan dari SOS juga ada program doa jumat 

dan setiap Mei Oktober doa full setiap sore itu muter 

rumah, itu juga membantu juga untuk dekat dengan 

Tuhan. Tapi anak nggak usah disuruh-suruh, sudah tahu 

kewajibannya, ya itu yang membuat aku seneng gitu lho 

mbak, ya kerjasamalah, saling mengingatkan. Missal 

kalau aku nggak ke gereja, anak-anak itu juga tanya “ibu 

kenapa kok nggak ke gereja” jawabku “kakiku sakite, nek 

SMT Saling 

menginga

tkan 

++ Subjek dan 

anak saling 

mengingat

kan untuk 

berdoa atau 

kegereja 
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aku pincang ning kono piye” jadi emang sering kakiku 

sakit itu mbak, kadang aku bilang “doain ibu biar cepat 

sembuh gitu” kritis juga anak-anak, berani tanya, berani 

ngritisi gitu lho. Itu tentang penanaman untuk berdoa 

seperti itu untuk dekat dengan Tuhanlah, istilahnya gitu 

24 Untuk saat 

ini prioritas 

ibu saat ini 

tuh apa bu 

kalau untuk 

anak? 

Prioritas yang utama ya seperti tadi mbak, pendidikan. 

Nek kesehatan kan memang setiap hari ibu kan 

mewaspadai apa ya mbak namanya mengantisipasi 

diusahakan setiap hari itu tidak sakit gitu lho. Misalnya 

dengan makanan yang bergizi, terus anak diarahkan 

istirahat biar tidak cepat capek.  

PA Prioritas 

anak 

+++ Subjek 

mempriorit

askan 

pendidikan 

dan 

kesehatan 

25 Pendidikan 

di sekolah 

Ya pendidikan di sekolah dan dirumah ya memang ada, 

tapi yang formal lebih tak perhatikan. Pendidikan non 

formal di keluarga sehari-hari kan sudah, ya memang 

sangat perlu tapi kan yang lebih utama ya itu mbak 

    

26 Kalau ibu 

menanamka

n pendidikan 

dirumah itu 

apa bu untuk 

anak-anak 

Emm misalnya tata krama, terus aturan-aturan di sekolah, 

itu ya tentang spiritual tentang doa tadi, ya terus tingkah 

laku terus tata krama. memberi pandangan-pandangan 

diluar itu lho mbak, misalnya kamu bertamu di luar kamu 

harus permisi, sopan, itu kan juga menurut saya ya mbak 

juga pendidikan non formal. Etika sopan santun itu utama, 

itu perlu saya kira, ya berarti dua sama-sama penting, 

formal dan non formal pendidikan itu. 

ESS Etika 

sopan 

santun 

+++ Subjek 

mengajark

an etika 

sopan 

santun 

dimana 

saja 

27 Kalau 

prioritas 

utama ibu 

Untuk jadi ibu asuh itu aku mengutamakan cinta kasih ke 

anak itu prioritasku mbak, kalau nggak ada itu semua 

bagiku hampa, bagiku dengan anak terus nggak ada 

CK 

 

 

Cinta 

kasih 

 

+++ 

 

 

Cinta dan 

sabar 
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sebagai ibu 

asuh itu 

mengutamak

an apa dalam 

diri ibu? 

hubungan baik gitu lho. Istilahnya ibu harus bisa 

mencintai anak-anak tanpa syarat gitu lho mbak, itu jadi 

ikhlas itu prioritas saya. Tidak ada itungan tidak segini 

segini ngurus anak, saya ndak. Saya tulus, saya ikhlas dan 

saya berusaha, berusaha ya mbak untuk mencintai atau 

menyayangi dengan perhatian, kasih sayang. Menurut 

saya prioritas saya tuh itu, hidup untuk anak, hidupku 

untuk anak-anak. Saya datang kesini untuk anak, itu 

semboyan saya dari dulu, saya datang untuk anak. Itu 

mbak, jadi kadang untuk kebutuhanku nggak kepikiran 

yang ada untuk anak-anak, gitu hehe 

 

IM 

 

 

MTS 

 

 

 

HA 

 

Ikhlas 

menolong 

 

Mencinta

i tanpa 

syarat 

 

Hidup 

untuk 

anak 

 

++ 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

mengurus 

anak. 

Ikhlas 

mengasuh  

Mencintai 

dan 

menjalin 

hubungan 

baik 

Hidup 

subjek 

untuk anak 

28 Terus kalau 

tanggung 

jawab ibu 

sebagai ibu 

asuh 

dirumah ini 

tuh apa aja 

sih bu? 

Seperti ibu rumah tangga biasa mbak, kalau disini 

pengelolaan keuangan, terima uang makan, uang sandang, 

sekolah, kalau pembayaran SPP itu tanggung jawab ibu, 

jadi pengasuhan, kehidupan sehari-hari di keluarga, kalau 

pagi ya seperti ibu rumah tangga itu mbak, memasak, 

kalau pagi itu menyiapkan, mengajak doa pagi bersama, 

menyiapkan bekal anak-anak itu. Karena anak-anak kan 

sekolahnya sampai siang, jadi itu saya harus menyiapkan 

3 anak bekal, nasi lauk, sayur, ya menyiapkan bekal roti 

panggang dibuatkan sendiri gitu to mbak untuk bekal, 

kalau nggak nasi. Menyiapkan dan memberi motivasi 

untuk semangat sekolah. Berjuang, kamu harus berjuang 

berjuang karena anak-anak sini kan sekolahnya jalan, jauh, 

saya bilang anggap saja jalan itu olahraga jadi memotivasi 

TJR 
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Tanggun

g jawab 

rumah 
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Subjek 

bertanggun

g jawab 

atas 

kebersihan 

dan seluruh 

isi rumah 

Subjek 

bertanggun

g jawab 

atas 

kesehatan, 

pendidikan 

anak dan 
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anak anak hehe ya paling itu mbak itu tugas ibu. Setelah 

anak-anak berangkat sekolah saya seperti ibu-ibu tadi, 

membersihkan rumah, mana yang belum bersih, menyapu, 

mengepel, nyuci piring, nyuci baju yang kecil-kecil, kalau 

baju yang gede-gede nyuci sendiri. Ya seperti masak untuk 

siang dan sore, terus nanti sore anak-anak main saya 

mengingatkan untuk mandi kebersihan diri sendiri, terus 

makan malam. Terus nanti mendampingi anak belajar, ya 

seperti ibu-ibu lainnya. Mendampingi ya terutama anak-

anak yang kecil, kalau yang gede-gede paling 

mengingatkan, memotivasi untuk belajar. Kalau yang 

kecil kan harus didampingi, terus nanti ngajak doa terus 

istirahat gitu mbak. Jadi tak tata, dalam santai aku 

mendisiplinkan anak-anak jam segini jam segini  

semua 

yang 

diperlukan 

oleh anak 

29 Ibu percaya 

nggak kalau 

ibu 

menolong 

suatu saat 

pasti 

ditolong 

orang ? dan 

ibu ingin 

menolong 

anak-anak ? 

Ya cuman itu, dulu itu aku dari ini lho mbak, dari siapapun 

yang bilang “kalau kamu menolong, kamu bakal dibantu 

orang lain” gitu lho prinsipnya. Misalnya pas ada orang 

yang kesulitan aku membantu gitu, nanti suatu saat nek 

jauh pas kamu mengalami kesulitan secara nggak 

langsung akan diganti ditolong orang lain. Orang tua itu 

mencontohi jadi gitu lho, aku membantu orang lain nanti 

nek anakku pas jauh jauh dan kesulitas nantinya bakal 

dibantu orang lain. Terus kalau masalah menolong itu 

selama ini aku banyak menolong anak-anak gitu lho mbak, 

ya misalnya ada sih menolong tapi ada hal masalah dengan 

MD Menolon

g dan 

ditolong 

++ Subjek 

selalu 

menolong 

orang lain, 

subjek 

percaya 

ada timbal 

balik. 
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adiknya itu ya, terus aku belum bisa mengatasi. Jadi nanti 

kakaknya yang membantu gitu lho untuk menasehati 

30 Ibu merasa 

empati dan 

simpati ke 

anak ? ada 

rasa ingin 

membantu ? 

Empati simpati, memang tujuanku untuk menghantarkan 

anak-anak, merawat, mengasuh, mendidik menjadi anak 

yang mandiri dan menjadi anak yang punya masa depan, 

itu saya itu 

MHA Menghan

tarkan 

anak 

+++ Menghanta

rkan anak 

hingga 

mandiri  

31 Ada 

kepuasan 

tersendiri 

nggak sih bu 

jadi ibu 

asuh? 

Puas mbak, puas saya mbak kalau sudah bisa 

menghantarkan anak-anak sampai mandiri , sudah lulus, 

hidup di masyarakat itu sudah ada kepuasan sendiri. Heem 

itu, kalau yang dirumah kan masih proses itu to mbak, lalu 

saya puas. Ada kepuasan. Bangga bisa membantu anak 

memiliki masa depan, menjadi anak yang mandiri dan bisa 

hidup bermasyarakat diluar walau bukan anakku sendiri 

KB 

 

 

 

 

PBG 

Kepuasan 

batin 

 

 

 

Perasaan 

bangga 

++ 

 

 

 

 

+++ 

Puas bisa 

membantu

anak 

sampai 

mandiri 

Subjek 

bangga 

saat anak 

mandiri 

32 Kalau proses 

selama 

menjadi ibu 

asuh tuh 

gimana sih 

buk 

perasaannya

? 

Eee… pertama tidak langsung kerasan mbak, mesti ada 

masalah dengan anak. Misalnya saya masuk langsung 

diterima “ibuk, jadi ibukku” dulu panggilannya tante, jadi 

lama itu mbak anak-anak menerima. Biasanya yang kecil-

kecil sudah pengen punya ibu, ya tapi kalau yang SMP itu 

harus pendekatan dulu mbak. Tidak langsung, inisiatif dari 

calon ibu. Saya lebih berusaha mendekati anak-anak 

supaya dia mau menerima saya. Kadang-kadang saya 

bilang misalnya “sudah nggak boleh nonton TV”, jadi 
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karena dulu saya di asrama, apa yang di asrama saya 

terapkan disini. Asrama itu kan disiplin ya mbak, jam 

segini harus begini jam segini harus begini. Ternyata 

untuk sistem keluarga nggak bisa gitu, harus ada 

santainya, nggak bisa langsung gini gini gini. Dulu aku 

kan di gitukan, tapi sebenernya disini nggak bisa. Dulu 

kalau senin boleh nonton TV karena dulu kan dunia dalam 

berita gitu mbak dari jam segini sampai setengah sepuluh. 

Kalau sekarang sih jam 9 sudah pada masuk semua mbak. 

Udah pada masuk ke kamar sendiri-sendiri gitu lho. Boleh 

sampai jam setengah 10, tapi kalau ada sepakbola anak 

yang laki-laki kelas 5 itu suka sepakbola, itu saya larang. 

Karena anak-anak mikir aku dilarang, makanya nekat 

sepakat untuk dipindah di kamar kan ibu nggak tahu, 

karena itu mbak hobinya kan lihat sepakbola. Sampai dulu 

saya langganan koran bola itu lho mbak dulu, karena itu 

untuk menyenangkan anak-anak. Akhirnya lama-lama aku 

diterima juga jadi kesenangan dia apa saya pantau yang ini 

kesenengannya apa, yang ini kesenengannya apa. Masalah 

apapun saya tenang, karena itu proses belajar saya. Sampai 

sekarang saya masih belajar menghadapi anak-anak 

33 Biasanya 

masalah 

yang muncul 

tuh apa to 

bu? 

Dulu itu masalahnya mbolos sekolah, kalau dulu lho 

mbak. Kalau sekarang tuh ya lama-lama hanya masalah 

biasa mbak, tugasnya tidak mau mengerjakan, males 

nyuci. Kemarin itu nggak mau nyuci, mainan HP, itu 

masalahnya mbak HP terus, nggak bisa di atur tu lho 

PKC 

 

 

 

 

Perasaan 

kecewa 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

Orangtua 

ikut 

campur 

dan 

menggang
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mbak. Setiap hari main HP terus, malas nyuci bajunya 

sendiri. SMP SMA kan harus nyuci bajunya sendiri, kalau 

yang anak-anak kan masih saya cucikan. Itu memang 

masalahnya yang dari dulu ya itu sulit di atur, jadi anak-

anak nggak bisa mengendalikan untuk mengatur waktu. 

Pagi siang malam, tapi anak tertentu gitu lho mbak, ada 

satu anak yang seperti itu. Berat banget. Rasanya berat 

karena anak tidak mau mendengarkan orangtua, nggak 

mau mendengarkan ibu gitu lho. Cuman aku ya aku heran, 

HP darimana? Apa ya dari orang tuanya. Kalau sudah 

pengaruh dari orangtua memberi apa-apa, itu yang 

membuat masalah itu. Anak-anak jadi tidak aturan, terus 

membantah, terus akhirnya cuek, itu masalahnya justru 

orangtua ikut campur. Inginnya memberi fasilitas, 

menyayangi anak-anaknya karena selama itu kan tidak 

menyayangi anak-anaknya, tapi malah membuat 

pengasuhan menjadi terganggu. Menurut saya itu, 

komunikasi saya dengan orangtuanya “jangan hp gonta 

ganti, minta kirimin uang lewat ATM temennya” itu 

mbak, jadi diluar sulit dikendalikan tu diluar mbak. 

Dikirimi uang pakai ATM temennya, SMP itu mbak. 

Terus apa, pulsa, diam-diam dijatah seminggu sekali. Ya 

itu saya yang mnegarahkan sulit, itu juga masalah.  

 

 

SMK 

 

 

Sulit 

mengend

alikan 

 

 

++ 

gu pola 

asuh yang 

sudah 

terbentuk. 

Subjek 

sulit 

mengatur 

anak ketika 

anak diberi 

fasilitas 

orangtuany

a. 

34 Ibu kalau 

ada masalah 

seperti itu 

Aduh mbak sedih, kecewa, tapi bagaimana caranya saya 

harus mengatasi masalah anak ini. Jadi ini tuh muter terus, 

tantangan buat aku mencari jalan keluar terus itu lho mbak. 

PM Pantang 

menyerah 

+++ Subjek 

mencari 

cara untuk 
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apa perasaan 

ibu? 

Didekati nanti nek nggak mempan, terus apa ya mbak, 

sampai nyerah nanti bangkit lagi, nyerah. Kalau udah 

nyerah aku minta tolong bapak-bapak, kok aku begini 

nggak bisa. Akhirnya bapak-bapak juga ikut membantu, 

jadi kalau sudah nggak bisa menghadapi masalah pasti 

minta bantuan, jadi kalau masih bisa saya selesaikan 

sendiri ya sendiri, tapi kalau sudah nggak bisa saya minta 

bantuan bapak-bapak agar membantu 

menyelesai

kan, kalau 

mentok 

baru 

meminta 

bantuan 

orang lain. 

35 Menurut ibu 

masalah 

yang paling 

susah 

diselesaikan 

tuh apa bu? 

Ya itu tadi mbak yang anak-anak sudah kecanduan HP itu 

bagiku sulit untuk mengatasi, sudah anaknya cuek. Jadi 

dunianya itu tiada hari tanpa HP. Itu yang membuat 

masalah berat ya itu. Tantangannya itu lho mbak, kadang 

kan anak-anak membagikan untuk bermain HP, jadi sulit 

mbak, karena lebih ke “wah ibuku bisa memberikan 

fasilitas HP”, memang sengaja nggak tak kasih itu lho 

mbak. Itu menurutku mbak, menghadapi anak yang 

kecanduan HP. Itu yang berat, sulit, prosesnya lama gitu 

lho mbak, sampai bapak-bapak turun tangan. Gini mental 

gitu mental. Jadi anak tuh cuek gitu lho mbak, nggak peka, 

nggak mau tahu lingkungan. 

    

36 Selama jadi 

ibu asuh, ibu 

pernah ada 

pergumulan-

pergumulan 

Pergumulan diri sendiri, kalau dulu 40 kebawah saya 

masih perang batin, perang dengan hatiku sendiri karena 

penentuan hidupku gitu lho mbak, disini apa diluar. 

Apalagi ada pengaruh dari temen, pengaruh-pengaruh dari 

keluarga, ya bukan keluarga inti, keluarga yang lain. 

budhe pakdhe “kok nggak nikah”, kata-kata gitu lho mbak, 

PD 
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gitu nggak 

sih bu? 

terus temen-temen “kok mau mengurus anak orang lain” 

wah macem-macem gitu. Ada yang bilang “hidup sekali 

kok malah ngurus anake orang”, ya aku njawabnya “itu 

kan dari kacamatamu, kalau dari kacamataku lain” aku 

cuman gitu jawabnya, mau tak jelaskan juga nggak dong. 

Jadi apa ya mbak pergumulan, dulu ya pengaruh-

pengaruh. Pengennya keluar, tapi aku nggak tega dengan 

anak-anak. Itu dulu aku jadi kurus lho mbak, stress juga 

sakit-sakitan. Sampai umur 35 saya baru bisa 

memutuskan, saya harus terus ada disini. Jadi aku belajar 

menerima kenyataan, dulu kan aku belum bisa menerima 

aku jadi ibu asuh, tapi aku pengen menentukan hidupku 

diluar, jadi bingung tu lho mbak. Tapi kalau aku mau 

keluar, aku kasihan anak-anak ndak tega ninggalkan gitu 

lho, jadi aku berusaha untuk loskan semua dan menerima 

kenyataan aku hidup disini baru aku putuskan 35. Selama 

10 tahun diriku sendiri perang batin. 

BIA 
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Beban 
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++ 
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Tidak 

menikah 

dan belajar 

menerima 

kenyataan  

Subjek 

merasa 

stress 

ampai 

kurus dan 

sakit-

sakitan 

 

37 Ibu bertahan 

karena anak-

anak? 

Iya karena anak-anak, nggak bisa aku lepas dari anak. 

Sampai sekarang hehehe 

RMA Rasa 

memiliki 

anak 

+++ Bertahan 

karena 

anak 

38 Terus hidup 

disini, 

hubungan 

ibu dengan 

ibu asuh 

yang lain? 

Baik.saling curhat, saling sharing missal ada masalah 

sehari-hari umum gitu. Bertetangga, omong-omongan, 

saling menguatkan itu yang paling penting. Baik 

hubungan disini dengan ibu-ibu baik, saling menguatkan. 

Kalau stres ya dihibur Kadang ya diajak jalan-jalan ke 

taman, saling memperhatikan. Enaknya disini tuh itu 

HIB 
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mbak, aku mungkin kalau nggak ada dukungan dari ibu-

ibu ya mungkin aku dari dulu sudah nggak kuat. Karena 

dukungan dari sini, dari ibu-ibu itu aku tambah kuat mbak. 

Malah mengharapkan ibu itu jangan keluar dari SOS, jadi 

kalau ada yang nggak kerasan itu dirayu. 

dan 

pembina 

besar dari 

ibu asuh 

lain dan 

pembina. 

39 kalau 

hubungan 

dengan 

pembina, 

karyawan ? 

Ya hubungannya baik, kita saling komunikasi, misalkan 

ada masalah, saat ini karena ada HP, kecuali kalau ada 

masalah serius ya saya yang datang ke kantor menemui 

pembina atau pembina yang datang kesini. Jadi 

hubungannya kita saling komunikasi lah.   

    

40 Disini kan 

dulu awal 12 

anak, terus 

habis itu jadi 

berapa bu? 

Itu yang SMP kan dulu asramanya belakang sini, terus 

yang SMEA lulus. Banyak yang keluar, terus berkurang. 

Ada lima anak, 3 sudah keluar. Jadi ada yang lulus, keluar 

masuk lagi anak baru. Terakhir ini empat gitu lho mbak 

hehehe 

    

41 Repotnya 

mengurus 

anak lebih 

dari dua itu 

apasih bu?  

Repotnya itu kalau anak kecil itu mbak, waktu 

pengalaman bayi 5 hari itu lebih repot daripada anak-anak 

yang udah gede. Lebih banyak menyita, mereka kan 

harusnya sama ibunya.  

    

42 Repotnya 

pas punya 

balita? 

Kalau kelas 1 ke atas kan sudah bisa mandiri. Mandi apa 

apa sudah bisa, tapi kalau balita kan masih butuh perhatian 

khusus, dari makan dari ibu, kesehatan, kebersihan 

    

43 Susah nggak 

sih bu 

ngurus anak-

Nggak susah sih mbak karena kita saling membantu, saya 

kira nggak. Karena kan kakak-kakaknya saling membantu 

adeknya, kita saling kerjasama, jadi kita nggak susah. 
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anak lebih 

dari dua kan 

kayak 

kemriyek  

Apalagi selama ini ada 4, bagiku itu refreshing. Nggak 

punya anak balita, kelas 1, kelas 1 SMP, kelas 1 SMEA 

dan kulaih itu kan bagi saya saat ini refreshing hehe 

daripada yang dulu-dulu, ya sudah biasa kayak apa ya 

mbak ya jalan. Mengalir biasa 

44 Itu kalau 

dulu ya repot 

Waaa repot banget. Waktu itu ada balita, ada TK. Paling 

repot tu kalau ada bayi itu tu. 

    

45 Terus cara 

ibu 

mengatasiny

a tu gimana, 

kan ibu 

sendiri 

Eee untuk mengatasi anak-anak, ya dipilah-pilah, ada 

planning gitu lho mbak, misal kebutuhan hari ini hari ini 

tu ada mindset sendiri-sendiri. Misalnya ini butuh 

seragamnya sudah sobek, oh ya saya harus nganu dulu. 

Jadi itu tuh jalan terus, semisalnya masalah kecil, kelas 1 

penghapusnya hilang, itu aku harus nyari. Dari hal kecil ke 

hal besar, kebutuhan sekolah misalnya alat sekolah nek 

kita nggak memperhatikan, anak diem, apa ya terserah. 

Jadi nyiapin detail gitu lho mbak, nek yang gede sudah 

bisa sendiri. Kalau kecil-kecil tu harus kebutuhannya ini 

kebutuhannya ini, ini harus terus gitu lho. Dari peralatan 

sekolah, penghapus pensil garisan itu malah setiap hari 

harus dicek hehe PR gitu toh, jadi sudah biasa sih mbak  

AP Ada 

planning 

++ Subjek 

memiliki 

rencana 

yang sudah 

di mindset 

sehingga 

tidak 

terlupa 

46 Berat ya bu 

tugas ibu 

disini 

Ya beratnya ada, bangganya juga ada hehe     

47 Emang hal 

yang paling 

Ya paling berat ya itu kalau ada masalah, apalagi kalau ibu 

sakit. Ibu sakit masih harus mikir anak, itu berat lho mbak. 

Itu mikir anakku udah makan belum, anakku udah pulang 

PK Perasaan 

khawatir 

++ Subjek 

merasa 

khawatir 
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berat itu apa 

toh bu? 

belum, masak apa ya nanti. Jadi walaupun sakit ya mikir 

anak, berat tapi lama-lama biasa gitu lho mbak, itu. 

Apalagi nek anak panas aku yo khawatir jadi nek missal 

ada anak panas saya mesti nggak tidur, ngompres seberapa 

panasnya, itu kekhawatiran yang membuat aku berat itu. 

Masalah sih emang berat tapi nanti kan ada yang 

membantu mengatasi 

saat anak 

sakit 

48 Jadi ibu asuh 

juga banyak 

senengnya 

ya bu 

Harus mbak itu ibu bahagia menular ke anak, karena anak 

harus bahagia, aku juga harus bahagia. Kan menular, kalau 

ibu cemberut, ibu marah, anak-anak reaksinya apa ya 

mesti ikut cemberut. Jadi kalau ibu bahagia, anaknya kan 

juga bahagia. Santai hidupnya nggak tertekan, tak buat 

bahagia meskipun aku ya ada masalah sendiri. Masalah 

pribadi misalnya tapi aku harus bahagia di depan anak-

anak. 

    

WAWANCARA II : 30 November 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

49 Di SOS itu 

suka 

dukanya 

apasih bu? 

Apa ya mbak, lebih banyak sukanya sih mbak.      

50 Sukanya 

kayak 

gimana bu? 

Sukanya yo itu, mungkin kerjasama dengan anak-anak 

terus mungkin ya saya sudah sreg jadi ibu, ikhlas jadi ibu, 

apa ya menjalankan segala sesuatu dengan suka cita, 

melayani anak-anak dengan senang hati, terus apa anak-

PB 

 

 

 

Perasaan 

bahagia 

 

 

+++ 

 

 

 

Semua 

sehat, 

hubungan 

dengan 
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anak wajar-wajar saja tidak ada masalah apa-apa, itu kan 

membuat kita  juga bahagia, maksudnya nggak ada 

masalah yang berat, masalah sih ada tapi ya wajar-wajar 

sesuai dengan perkembangan dia. Terus sehat, karena aku 

sehat itu aku juga senang, bahagia, sukanya itu. Terus 

hubungan dengan lingkungan ibu-ibu baik saling 

kerjasama, saling menguatkan, terus saling toleransi 

agama, ini yang membuat aku disini suka. Itu lho.. lebih 

bahagia disini. Kalau dukanya ya kalau ada masalah yang 

terus-menerus, sulit di atasi, itu kan susah juga mbak. 

Terus apa ya dukanya, ya itu mbak kalau anak sakit itu 

buat aku juga susah gitu lho mbak, merasakan, khawatir, 

terkadang ada rasa apa ya sedih minta tolong, itu terutama 

yang kecil-kecil kalau yang besar-besar kan nggak begitu 

khawatir banget. Terus apa mbak suka dukanya, kayaknya 

banyak yang suka soalnya aku ikhklas, menjalaninya 

ikhlas gitu lho mbak. Dukanya ya itu menghadapai anak 

yang bermasalah, gitu aja hehehe.  

 

 

 

PSH 

 

 

 

Perasaan 

sedih 

 

 

 

++ 

semua dan 

toleransi 

beragama 

baik. 

Subjek 

sedih 

ketika 

masalah 

sulit diatasi 

dan 

menghadap

i anak yang 

bermasalah 

51 Hal-hal 

apasih yang 

bikin ibu 

sreg gitu? 

Karena aku mungkin dari awal sudah niat, karena latar 

pendidikan sosial, kerja sosial, badan sosial di yayasan-

yayasan gitu. Kedua karena faktor keluarga mendukung 

aku disini, tidak menikah tidak apa-apa, aku hidup 

bersama anak seperti anakku sendiri, melayani anak-anak, 

apa istilahe orang jawa ngopeni anak-anak. Itu yang buat 

aku sreg faktor keluarga mendukung, seperti itu. Terus 

aku menyenangi keputusanku saat ini, ya bukan saiki tapi 

HN 

 

 

 

 

 

 

DK 

Hati 

nurani 

 

 

 

Dukunga

n 

keluarga 

++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Menerima,

dibantu 

anak, niat 

ngopeni 

dan faktor 

pendidikan 

Keluarga 

memberi 
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sudah proses proses proses, aku memutuskan sreg menjadi 

ibu, apa ya, ya sudah mantep. Memang prosesnya agak 

panjang ya mbak tapi itu sudah keputusan, pilihan 

hidupku.  

perhatian 

dan 

motivasi  

52 Kalau 

permasalaha

n yang kecil-

kecil itu 

contohnya 

apa to bu? 

Kalau permasalahan anak yang kecil-kecil itu sepertinya 

hanya repot. Repot ngurusi dari bayi itu kan eee apa yo 

seperti ibu lain, pagi siang malam ngurusi. Sebenernya 

bukan masalah mbak hanya repot aja, sibuk ngurusnya. 

Dari pagi misalnya mandikan, memberi maem, memberi 

susu, misal arek pup membersihkan, kalau misal ada biang 

keringat kita merawat dengan tekun, nlateni. Jadi secara 

terus menerus, rutin gitu lho mbak. Itu ngurusnya seperti 

itu, jadi hanya repot. Harusnya mengerjakan yang lain, 

misal saat ini kan nggak ada anak bayi aku kan bias 

mnegerjakan yang lain. Kalau ada bayi kan repot, 

maksudnya repot ngurus bayinya kalau sudah selesai baru 

bisa ngurus yang lain, itupun kalau bayinya bisa disambi. 

Ya bukan masalah sih mbak hanya repot-repot, ya tapi itu 

harus dihadapi. Ngurus anak kecil kan harus perhatian 

khusus, perhatian dan pendampingan khusus. Lain dengan 

anak-anak yang gede ini.  

MDT Merawat 

dengan 

tekun 

+++ Subjek 

merawat 

anak-anak 

dengan 

tekun, 

harus 

tlaten 

53 Terus kalau 

ngurus anak-

anak dengan 

usia 

sekarang, 

Saya itu tadinya kan juga ada rasa capek, aku tuh kadang 

gini mbak nggak ingat umur. Seharusnya kan usia 50 

tahun ke atas itu kerja semampunya, nggak harus di 

kekang. Kadang-kadang aku gak mikir, yang penting 

beres, aku puas. Ya itu mbak misal pagi anak sudah 
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badan 

pernah 

terasa capek 

atau ada 

perubahan 

kesehatan 

gak sih? 

kerjakan tugas nyapu, ngepel, biasanya nyapu sama ngepel 

terus nyuci piring. Aku kurang puas, aku kerjakan lagi 

mbak sesuai dengan keinginanku. Aku ngepel, dinding tak 

gosok, tak ulangi lagi tapi aku puas mbak. Ya tapi kadang 

habis itu aku masuk angin, pusing. Itu mbak yang kadang 

jadine aku masuk angin, harus dikeroki. Kadang aku tuh 

kalau nyuci piring kena air banyak jatuhnya masuk angin, 

jadi kesehatanku tuh mudah masuk angin. Sama 

kehujanan, kayak kemarin itu pusing flu. Jadi sakitnya itu 

kebanyakan kena air, jadi mempengaruhi segalanya ya 

pegel-pegel, pusing, ya itu sakit saya mbak. Kalau sakit 

yang lain-lain selama ini nggak ada, hanya standar sakit. 

Mungkin ya asam urat, misal aku makan buncis, sawi ya 

nanti saya bangun tidur langsung kerasa nyeri 

persendiaan. Kadang pengen makan supermi, tapi ya mesti 

bangun tidur nyeri. Ya itu mbak pantangan. Ya hanya itu 

sekedar sakit sakit masuk angin, pusing sama nyeri sendi, 

kolestrol apa asam urat. Nggak seringlah, masalah umum.    

54 Kalau beban 

fisiknya bu? 

Saya mudah lelah terus dipekso yo jadinya sering sakit. 

Mudah lelah, penglihtan mulai itu, dulu mbaca itu terang 

wajar sekarang lelah dikit mbacanya kabur. Sebenernya 

butuh kacamata ya mbak. Daya ingat, mudah lupa. Kunci 

naruh dimana, nanti satu hari baru ditemuin anakku 

    

55 Beban fisik 

itu pengaruh 

nggak sih bu 

Pengaruh mbak, dulu saya tuh semangat. Tapi sekarang 

tuh mudah nglokro gitu lho mbak. Tapi kalau sudah sadar 

nanti saya semangat lagi, kenapa saya harus seperti ini. 

SB Semakin 

bijaksana 

+++ Semakin 

bertambah 

umur 
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ke pola asuh 

anak? 

Kan karena terpengaruh “sudah tua, sudah tua” tapi nanti 

kalau sudah sadar harus semangat lagi. Jadi apa ya mbak 

ee menyemangati diri sendiri, aku harus semangat, aku 

harus semangat. Kadang nglokro mbak, kok harus ngene 

ngene, gitu. Jadi ndak sesemangat dulu, tapi semakin 

tenang menghadapi masalah. Itu lho mbak kalau orang 

mengatakan detik detik kebijaksanaan itu 50 tahun keatas 

hehe, itu kan aku baca untuk diterapkan sehari-hari. Jadi 

nggak terburu-buru seperti dulu, tapi sekarang tenang, 

semakin belajar bijaksana menghadapi anak-anak. Dulu 

aku harus menang, sekarang aku berani mengalah, 

semakin banyak minta maaf sama anak, bukan ngalah sih 

tapi mendengarkan curhat anak, masukan anak daripada 

35 tahun dulu. Tapi sekarang makin bijaksana 

subjek 

lebih 

tenang dan 

bijaksana 

menghadap

i anak 

56 Kalau 

perubahan 

emosi? 

Kalau perubahan emosi, misalnya marah jarang teriak-

teriak. Sekarang jarang marah, marah ada tapi gak sesering 

dulu seperti muda. Semakin bisa mengendalikan emosi, 

mengolah diri, tingkah laku, karena merasa sudah tua. 

Berkaca diri. Jadi semakin bisa mengendalikan 

MHD Mengola

h diri 

++ Mengendal

ikan emosi 

dan 

mengolah 

diri 

57 Selama jadi 

ibu asuh ada 

pergumulan 

bu? 

Kalau pergumulan pas muda, semakin bertambah usia 

wajar-wajar saja. Sekarang sudah sumeleh, menerima apa 

adanya, jadi tidak ada yang bergumul dalam hatiku. 

Karena aku sudah semeleh gitu, tenang 

    

58 Apasih bu 

waktu jadi 

ibu asuh 

Yang masih muda dulu, saya masih belum bisa yakin jadi 

ibu asuh, jadi seperti kaki diluar satu. Jadi ada gejolak, 

kebimbangan, aku tidak bisa apa-apa karena ada ikatan 

PD Pergumul

an diri 

+++ Subjek 

perang 

batin untuk 
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yang jadi 

pergumulan 

itu apa 

 

dengan anak-anak. Tapi setengah ingin keluar, karena kan 

jadi ibu asuh tidak bisa nikah tapi kalau diluar kan bisa 

mencari pekerjaan lain, berumah tangga, bisa sehari-hari 

bertemu keluarga. Jadi ada memerangi hatinya sendiri, 

antara pengen keluar tapi aku kasihan dengan anak-anak. 

Itu pergumulanku 10 tahun, tapi akhirnya saya hadapi, aku 

putuskan, saya menerima. Saya menerima jadi ibu asuh, 

hidup dengan anak-anak 24 jam, ya itu proses mbak jadi 

lebih tenang. Dulu pulang, karena bergumul terus stres aku 

minta refreshing libur 3 hari. Menenangkan diri, keluar 

lagi balik lagi. Dulu karena masih perang dengan dirinya 

sendiri, dulu kakak saya bilang “kerja kok merangi hatinya 

sendiri, kalau bisa disanggah teruskan, kalau tidak bisa 

taruh, keluar, keputusan ada didirimu sendiri”. Karena 

saya ndak bisa pisah dengan anak, aku sudah sanggup 

menerima tapi kok aku malah meninggalkan padahal 

sudah dekat. Akhirnya saya memutuskan disini, aku harus 

menerima diriku sendiri, menguatkan diriku sendiri. 

Kadang mikir yang lain udah nikah, punya anak aku kok 

nggak, ya kadang kan gitu., tapi setelah usia 35 sudah 

nggak.  

menentuka

n pilihan 

hidup 

antara 

bertahan 

atau tidak. 

59 Pandangan 

orang lain 

tentang ibu 

asuh, dari 

Temen itu ada dua yang ngelokke sama memotivasi. Yang 

ngelokke kadang bilang “hidup satu kali kok ngurus anake 

orang” yang satu “bagus, itu kan sesuai, teruskan aja” 

karena banyak temenku jadi suster, panti asuhan saling 

menguatkan tapi mungkin yang nggak ada panggilan, ya 

POL Pandanga

n orang 

lain 

+++ Ada yang 

ngelokke 

dan ada 

yang 
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keluarga 

atau temen 

gitu karena dari kacamatamu. Ya terserah, kalau saya 

jelaskan kan mereka gak mengerti, ada juga yang adik 

kelas kerja di SOS Jakarta main kerumahku bilang kalau 

sudah keluar, bilang “jadi ibu asuh kaya pembantu” tapi 

bayanganku nggak kayak gitu karena masih muda. Karena 

dulu aku mencari pengalaman 

memotivas

i 

60 Kalau 

selama jadi 

ibu asuh ada 

kepuasaan 

nggak sih bu 

Ada, kepuasan batin. Kepuasan batin apa yo mbak, karena 

ada hubungan dengan di atas, Tuhan. Aku menolong anak, 

itu kan ada ee hubungannya dengan Tuhan pelayanan 

dengan sesama, mengasihi dengan sesama, mencintai 

sesama, kasih. Jadi yang saya salurkan kasih 

KB Kepuasan 

batin 

++ Puas ketika 

menghanta

rkan anak 

sampai 

mandiri 

61 Kalau anak-

anak ada 

masalah, 

cara ibu 

mengkomun

ikasikannya 

gimana bu? 

Saya, gini mbak.. saya ajak bicara kalau ada masalah gini. 

Misal gini ada peraturan jam 9 harus sudah pulang semua, 

tapi masa SMA masa gejolak, tidak di atur. Itu kadang 

main dulu, atau tidur ditempat orang lain, cuma masalahya 

tidak ijin tidak pamit. Penangkapan dia biasa, bagiku 

masalah karena sudah aturan dan teguran dari Pembina. 

Tapi bagiku bukan masalah tapi karena Pembina jam 9, 

kenapa melanggar kenapa pulang jam 10, itu yang 

mempengaruhi. Saya berusaha ngomong, kasih tau untuk 

menyalurkan bakatmu, saya ingatkan kalau kamu di SOS 

itu ada peraturan, kalau bisa kamu ngikutin. Nanti kalau 

kamu nggak ngikutin poinmu berkurang, ada tanggung 

jawab dengan keluarga, kepribadian dan pendidikan.Aku 

memahami, kadang nggak harus dengan marah. Aku 

punya tanggung jawab moral lho mbak, misal nggak naik 

    



 

251 

kelas atau lulus, itu beban berarti aku nggak bisa. Bukan 

gengsi, tapi tanggung jawab supaya anak berjalan dengan 

benar. Supaya positif, kegiatan positif disalurkan, jadi aku 

yang bertanggng jawab. 

62 Hal-hal apa 

yang 

membuat 

ibu bertahan 

di SOS 

Sudah prisnip pilihan hidupku, karena punya pensiun. 

Karena aku nggak punya rumah, aku punya rumah pensiun 

wisma bunda. Selama pensiun masih di SOS punya uang 

saku, masih punya fasilitas. Rumah itu ada kamur, dapur, 

sofa, rumah makan, meja makan, lengkap sampai 

kebutuhan alat rumah tangga. Itu yang aku tenang, aku 

nggak punya keluarga tapi masih diurusi SOS, itu yang 

bikin aku mantap. Karena pensiun ada, air listrik gratis, 

istilahnya perumahan, saya gak mau repotin keluarga.  

PHD Pilihan 

hidup dan 

pensiun 

diurus 

+++ Subjek 

menjadi 

ibu asuh 

karena 

pilihan 

hidup dan 

pensiun 

diurus oleh 

SOS 

63 Pencapaian 

yang bikin  

ibu seneng? 

Ya itu kalau pendidikan anak sudah selesai, kerja sukses, 

mandiri itu sudah pencapaian dan sudah menjadi madniri 

dan bisa mneyesuaikan dan hiodup di masyarakat  

    

64 Pencapaian 

pribadi bu ? 

Kalau aku menghantarkan anak sama anak mandiri, itu 

targetku 

    

65 Menariknya 

SOS bagi 

ibu, sampai 

ibu mau 

disini 

Karena komunitasnya perempuan semua, karena lulus 

SMP sampai 5 tahun di susteran di ikatan dinas di cacat 

fisik dan mental perempuan semua. Kebiasan itu yang 

bikin nyaman. Karena kebiasaan hidup di asrama. Karena 

dari lulus SMP sudah asrama sampai sekarang 

komunitasnya perempuan semua. Itu yang nyaman 

    

66 Nilai atau 

pembelajara

Saya mendapat pengalaman menghadapi anak tentang 

pendidikan, cara mengasuh, kesehatan, saya berbuat untuk 

JDP Menemu

kan jati 

+++ Subjek 

belajar  
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n apa sih bu 

selama jadi 

ibu asuh 

orang lain, ternyata anak-anak yang diluar pengasuhan 

mendapat sosok ibu dari saya. Saya menemukan jati diri 

saya sebagai ibu belajar untuk mencintai, mengasihi, 

mengulurkan tangan, menyayangi anak dan harus belajar. 

dir dan 

pembelaj

aran 

sampai 

menemuka

n jati diri 

yang  

67 Ibu bangga 

banget ya 

Saya bangga mbak karena belum tentu orang lain bisa     

Triangulasi Subjek 3 : 3 Desember 2017 

No Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas Keterangan 

1 Menurutmu ibu tuh 

gimana sih? 

Ibu itu orangnya ramah, baik, rajin, suka membantu, 

kalau sama orang itu perhatian. Kalau ada masalah 

ibu nggak langsung marah tapi ditanya dulu ada 

masalah apa terus dikasih tau yang baik. 

    

2 Terus ibu kalau dirumah 

suka nasehatin nggak?  

Sering, kalau pas nonton tv atau lagi santai ibu juga 

sering ngomong-ngomong gitu 

    

3 Ngomong-ngomong 

apa? 

Ya tentang anak, pergaulan diluar seperti apa, 

pokoknya ibu sering bilang berperilaku yang baik  

    

4 Ibu pernah marah nggak 

sih ? 

Pernah kalau anaknya susah diatur, kalau aku pulang 

malem gitu paling ditanyain kenapa pulang malem 

terus diingetin  

    

5 sering marah nggak ? Nggak sih, jarang     

6 Kalau ibu lagi seneng 

diungkapin nggak? 

Iya, ibu sering cerita kalau lagi seneng     

7 Terus cerita senengnya 

apa ? 

Ya kalau rumah bersih, anak-anak dirumah, rukun, 

sehat  
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8 Kalau ibu lagi sedih, 

jengkel cerita nggak ? 

Cerita kalau kesulitan ngurus anak     

9 Kesulitan ngurus anak 

yang gimana ? 

Kayak pulang malem, ada yang sering keluyuran gitu     

10 terus sering ajak ngobrol 

atau diskusi ? 

Sering banget, kalau aku lagi ada masalah pasti 

ceritanya ke ibu, adek juga gitu 

    

11 Seringnya tentang apa? Ya tentang yang kita alamin gitu misalnya ada yang  

cerita kalau lagi punya masalah dia selalu selalu 

ngasih tahu mana yang baik gitu. Seharusnya kayak 

gimana. Atau ibu ngasih motivasi gitu biar kita rajin 

    

13 Ibu ngasih tanggung 

jawab dirumah ke anak 

tu apa aja ?  

Apa ya, ya kamar harus bersih, kalau yang besar-

besar nyuci baju sendiri, kamar mandi juga bersih, 

bantu ngurus adik  

    

14 Menurutmu susah nggak 

jadi ibu yang ngurus 

anak lebih dari dua?  

Susah. Karena harus ngurus banyak anak apalagi 

kalau anaknya masih kecil  

    

15 Kalau ada anak baru, 

sikapnya ibu gimana ?  

Ibu biasanya tanya kesenangannya terus dilihat 

sehari-hari perilakunya, dibuat nyaman sama ibu  

    

16 Ibu kalau lagi capek itu 

pas kapan ?  

Kalau kena air kelamaan, kayak nyuci piring, nyuci 

baju, atau kehujanan, ibu langsung masuk angin 

    

17 Kalau capek ibu 

nunjukin nggak ? 

Iya, ibu banyak istirahat sama bilang aku lagi capek     

18 Ibu suka ngomel-

ngomel gitu nggak ? 

jarang, ngomelnya kayak ngobrol biasa, ngingetin 

apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakuin 

    

19 Ibu sering ngobrol sama 

ibu lain nggak ? 

Ya sering. Biasanya pas nyapu sambil ngobrol, atau 

ada ibu lain yang datang  
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LAMPIRAN C 

1. Informed Consent 

2. Surat Ijin Penelitian 
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