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A. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana latar belakang keluarga masing-masing? 

2. Apakah berpengaruh pada cara anda membangun keluarga saat ini? 

3. Mengapa dulu saling tertarik? 

4. Berapa lama anda menjalani masa pacaran? 

5. Apakah dahulu pernah berkonflik? 

6. Bagaimana Penyelesaiaannya?  

7. Bagaimana prosesnya sehingga memutuskan untuk menikah? 

8. Apa pertimbangan dahulu menikah? 

9. Apakah ada kendala dalam persiapan pernikahan? 

10. Bagaimana penyelesaiannya? 

11. Apa harapan sebelum menikah? 

12. Pada masa saat menikah apakah ada masa-masa berat? 

13. Bagaimana menyelesaikannya? 

14. Apa yang diupayakan untuk memeprtahankan perkawinan? 
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B. Verbatim Subyek 1 

Verbatim Subyek 1A & 1B 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan  Int 

Aku mau tanya 
beberapa hal, 
tentang latar 
belakang 
keluarga masing-
masing 1A 1B, 
keluarganya 1A 
dulu 
latarbelakangnya 
gimana?, 
keluarganya 1B 
dulu 
latarbelakangnya 
gimana? Monggo 
1A dulu apa 1B 
dulu. 

1B : Dari 1B latar belakangnya 
memang petani, bapak ibuk 
petani. Ibuk saya dari Malang asli, 
bapak saya dari daerah Mojokerto. 
Bapak dari Nganjuk. Trus hidup 
berkeluarga di Banyuwangi. Punya 
anak, dan saya anak ke 3. Dari 
banyuwangi saya sekolah ke 
malang dulunya di PGA trus saya 
ikatan dinas di panti bakti luhur 
purworejo ketemu 1A dipanti. Satu 
tahun kemudian menikah dengan 
1A.  

   

Brarti pacarane 
cuma setahun? 

1B : Iya kurang lebih setahun, 
karena ya sudah sama sama 
dewasa kita ambil jalan untuk 
menikah. Sampai saat ini punya 
anak dua yaitu AA dan AB itu. Itu 
untuk latar belakang dari 1B. 
1A : dari 1A, Bapak YP petani dan 
ibu MM jualan kecil kecilan. Saya 7 
bersaudara, saya nomor 5. 
Kemudian... iki maksude gimana 
dik?  

  
 
 
 
 

 

 

Ya boleh cerita 
menapa mawon 
tentang keluarga 
1A 

Mengenai mbah MM pekerja 
keras. Membuat apem jajanan 
dijual untuk kebutuhan keluarga 
menyekolahkan anak anaknya. 
Bapak juga membantu simbok 
untuk jualan itu ya sebisanya 
disamping juga mengurusi sawah. 
Puji Tuhan kami disekolahkan 
sampai lulus dari IKIP Sanata 
Dharma. Puji Tuhan juga waktu itu 
Bapak dan simbok bisa 
mendampingi waktu wisuda. Saya 
rasa itu dek arin yang anu….  
1B : Bekerjane dimana?  
1A : Saya bekerja di malang mulai 
desember 1985 langsung di SMAK 
Putra Karya Donomulyo  10 tahun. 
Kemudian karena situasi yayasan  
sehingga SMAK ditutup dan saya 
dipindah di SMP K Santo Albertus 
Donomulyo sampai sekarang.  
1B : Menikah Tahun?  
1A : Menikah tahun 1990 dengan 
1B yang paling manis sedunia ini. 
Punya anak 2 yaitu AA dan AB. AA 
lahir 14 Februari 1991 dan AB lahir 
29 september 1997. 
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1B : AA-nya hanya sampai SMA, 
kuliah tidak nutut, tidak berhasil 
mungkin pikirannya kacau dan 
sampai saat ini masih mengalami 
kadang pikirannya masih tidak 
stabil. Kalau AB sudah bisa 
mandiri, selesai SMA dan Kuliah 
mau selesai. Kami melepas, jadi 
saya lepas, saya beri tanggung 
jawab sendiri untuk AB sudah 
mandiri. Kalau untuk AA memang 
ada kesulitan untuk berpikir 
mungkin... Waktu SD, SMP tidak 
ada masalah, biasa biasa saja. 
Setelah SMA di Seminari tu mulai 
timbul mulai kelas 2 naik kelas 3 
karena keluar dari asrama 
seminari dan kost di rumah 
gurunya untuk menyelesaikan 
sampai kelas 3. Disitu mulai timbul 
gejala gejala, Setelah lulus SMA 
mulai dari situ muncul gejala gejala 
suka emosi sehingga waktu masuk 
kuliah cuma beberapa bulan 
merasa tidak sesuai dengan 
keinginannya gitu lho. Dulu 
memang setelah SMA mintanya di 
ISI sudah nembung bapaknya 
pengen kuliah di ISI Jogja, tapi 
bapaknya tidak mengijinkan. 
Pertama karena jauh dan AA itu 
gampang terpengaruh dengan hal 
hal yang kurang mendukung. 
Sehingga orangtua kurang 
mengijinkan untuk disitu, maunya 
ya biar deket orangtua bisa 
mengawasi. Ternyata bagi AA itu 
merasa tidak diijinkan dan dipikir 
terus. Sebenarnya maksud dari 
orangtua inginnya anaknya 
menjadi baik, terhindar dari hal hal 
buruk. Tapi menurut AA dianggap 
mengekang atau dianggap 
melarang, istilahnya menekan 
tidak boleh disitu. Dulu kan kuliah 
di Kanjuruan jurusan pendidikan 
beberapa bulan terus down lagi 
sehingga pernah pergi tidak kuliah 
dan pulang dengan keadaan tidak 
stabil ya kesehatan dan emosinya. 
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Seperti orang stress cara 
bicaranya dan cara berpakaiannya 
sangat tidak stabil waktu itu ketika 
pertama kali kita temukan. Pergi 
dari kampus tidak pulang. Pulang 
ke rumah budhenya sudah nggak 
karu karuan. Potongan rambutnya, 
tingkah lakunya, sehingga kami 
sekeluarga memutuskan untuk 
dimasukkan di asrama rehabilitasi 
mental kurang lebih 2 bulan, trus 
kami ajak pulang karena baik baik 
saja disana. Setelah itu kita rawat 
di rumah, ya kita belikan obat, pas 
tidak stabil ya kita beri. Tapi obat 
tidak banyak mempengaruhi pada 
kondisi AA. Karena yang 
dibutuhkan AA adalah 
kenyamanan dan suasana hati. 
Walaupun minum obat kalau 
suasana hatine ndak cocok, tetap 
saja.  
1A : tapi membantu dia untuk tidur. 
Kalau pas tidak stabil itu sulit tidur. 
Sehingga kami beri obat itu 
sehingga bisa tidur nyenyak, agak 
fres dalam berpikir  
1B : Kalau malamnya bisa tidur 
nyenyak, besok paginya bisa 
jernih dalam berpikir. Tapi apakah 
itu AA harus berketergantungan 
pada obat, mungkin ada cara lain 
supaya AA pikirannya nggak 
terlalu mengingat masalalu yang 
baginya menyakitkan. 
 

1A 1B dulu waktu 
pacaran berapa 
tahun brarti? 

 

1B : satu tahun  
1A : Maksude berapa lama 
pacarane gitu? Ya lebih kalau satu 
tahun, kurang lebih 1 tahun  
1B : Juli sampai april og, ya  
kurang lebih 10 bulan 

   

Nah pas pacaran 
itu pernah ada 
konflik nggak 1A 
1B? 

1A : ya kalau konflik itu saya rasa 
tetap ada dik. 
1B: Cuman dulu tu kan belum 
resmi ya waktu itu, saya ngomong 
mau daftar PNS, padahal belu jadi 
istrinya tapi pakdhemu melarang 
padahal belum jadi istrinya, karena 
nanti kalau diterima trus 
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ditugaskan di tempat lain nanti 
nggak ketemu gitu. Yaudah saya 
nurut. Saya ikuti aja 
 

Nah pas 1B nurut 
dengan 1A itu 
perasaannya 
gimana 1B? Kok 
akhirnya yowes 
sidane aku ikut 1A 
wae daripada aku 
nyambut gawe. 

1B: ya sebetulnya saya pengen. 
Nanti punya masa depan kerja jadi 
pegawai negeri bagus itu lumayan. 
Tapi waktu itu saya 
beranggapan kalau 1A waktu itu 
melarang saya berarti dia 
mampu mencukupi saya dan 
keluarga. Kalau mampu 
mencukupi keluarga ya sudah 
mundur, saya ikuti aja. Tapi dalam 
berjalannya waktu ketika sudah 
menikah yang kerja cuma satu 
orang, punya anak, banyak beban, 
ternyata juga banyak 
kekurangan banyak utang sana 
sini. 

 
 
 
SK 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
Sistem 
Keyakinan 
 
 
 
 
Pola 
Pengorganisasi
an 

 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
-- 

Itu pas udah 
menikah? 

Iyo, karena yang kerja cuma satu 
orang, gajinya selalu min, saya 
akui itu sekian lamanya yang kerja 
1 orang yang makan dirumah 4 
orang. Anak anak waktu kecil 
sering sakit, untuk biaya 
sekolah, untuk biaya 
kemasyarakatan. Sehingga 
sampai berpuluh puluh tahun. 

Sampai pada saatnya saya 
mengajar baru bisa mencukupi 
sedikit demi sedikit. Saya 
mengajar 2004, jadi waktu itu 
dari tahun 1991 sampai 2004 
keuangan kami lemah, tiap 
bulan sering min min min min. 
Waktu itu ada Romo Paroki 
menawari saya pekerjaan 
mengajar di TK, saya ambil 
walaupun waktu itu gaji saya 
sebulan hanya Rp 100.000 
rupiah selama 3 tahun, trus ganti 
Romo ditambah lagi, trus ganti 
romo ganti romo. Sehingga 
sampai saat ini bisa buat 
nambah nambah kebutuhan 
keluarga, trus saya ikut program 
studi kuliah keguruan dipaud, 
trus lulus s1 dapat sertifikasi, 
sehingga sampai saat ini bisa 

 
 
 
 
PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
Pola 
Pengorganisasi
an 
 
 
 
 
 
 
 
Pola 
Pengorganisasi
an 

 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 
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menutupi kebutuhan keluarga. 

Memang perjalanannya cukup 
pahit, sekian puluh tahun kami 
kekurangan terus sehingga mau 
beli rumah aja nggak cukup. 

Selama 1991 sampai 2004 kita 
masih ngekost, ngekost sana 
ngekost sini untuk bisa tinggal. 
Sehingga waktu tahun 2000 itu kita 
beli tanah trus 2004 kita buat 
rumah ini kita tempati sampai 
sekarang.  
1A : Yang pertama itu dulu kita 
tinggal di depan gereja di mbah P  
1B : di tempat mbah P sampai 
punya anak AA, trus pindah ke pak 
M 8 tahun 
1A : trus pindah lagi ketempat pak 
wariko selama 7 tahun, trus 
akhirnya buat gubuk ini. Waktu 
mau buat itu diusir sama yang 
punya rumah.  
1B : ya yang punya rumah karena 
rumahnya dijual,  Katanya mau 
dibangun tapi tidak jadi. Penuh air 
mata membuat rumah ini. 
1A : dulu memang belum siap 
dananya buat rumah ini. Tapi 
waktu itu juga tergesa gesa buat 
rumah.  
1B : dananya belum ada, 
akhirnya pinjam koperasi buat 
bangun rumah. Pelan pelan 

lunas. Pelan pelan mulai dari nol 
kita beli tanahnya waktu itu trus 
beli batu dulu, trus beli pasir, beli 
kayu, kebetulan kayu kan sudah 
punya waktu itukan sudah 
tembang tebang rencananya 
tahun depan kan mau buat, sudah 
di fondasi, ternyata sama yang 
punya rumah saat ini juga pada 
tahun ini rumah ini mau dibongkar. 
Waktu itu bapaknya nggak ada 
saya nangis dan punya pikiran 
bawa anak anak pulang saja ke 
rumah banyuwangi, trus kita 
omong omong sama Romo yang 
ngelola koperasi, kami dipinjami 
uang untuk bangun rumah. 
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Maunya dulu 1A mau bangun satu 
kamar yang penting bisa buat tidur, 
tapi sama romo dimarahi suruh 
buat rumah yang bisa buat tidur, 
masak, ruang tamu. Akhirnya 
pinjam 7 juta atau berapa juta itu. 
Akhirnya kita bangun rumah, yang 
penting bisa berdiri, bisa buat tidur 
dah. Dulu masih ditutup tutup itu 
pake bekas bekas cor, lantai masih 
tanah buat tidur belum ada plester. 
Pokoknya cuma berdiri tok, 
pokoke boto ditata jendela jendela 
belum ada cuma ditutup bekas cor 
itu, tanahnya belum ditutup 
sehingga pernah ambennya 
dimakan rayap habis satu. Trus 
pelan pelan kita bata lantainya biar 
nggak ada rayap naik, pelan pelan 
dibangun bertahap. 
 

Pas ada masalah 
seperti itu, 
bagaimana 
caranya 1A dan 
1B menghadapi 
berdua sebagai 
pasangan suami 
istri? Kan tadi 1B 
ngndika “oh 1A ki 
kudune iso 
nyukupi aku nek 
aku nggak jadi 
PNS”. Tapi 
ternyata ini tadi 
ada perkara 
seperti itu, pindah 
pindah rumah dll 
itu. 1A 1B itu cara 
menghadapinya 
seperti apa kok 
bisa masih tetap 
berdua masih 
dalam 
perkawinannya? 

1B : Ya apa apa kita rembug 
bareng bareng. Masalah berat, 
masalah ringan kita rembug 
bersama piye jalan keluare. 
Kalau perlu pinjam uang ya kita 
pinjam uang untuk biaya sekolah, 
untuk waktu itu AA perlu berobat, 
waktu memasukkan ke asrama itu 
juga perlu banyak. Kita bahas 
bersama selama punya ya kita 
pake kalau nggak ya kita pinjam. 
Sampai sekarangpun kita masih 
punya utang tapi kita kurangi, kita 
angsur tiap bulan, wong gajinya 1A 
juga nggak banyak saya juga 
nggak banyak tapi kami percaya 
Tuhan mesti beri jalan. Yang 
penting kita tetep yakin, doa, 
berusaha. 1A pengen wedus, 
kapan hari itu budhe ngajari AA 
ternak bebek walaupun belum 
berhasil, trus 1B ternak ayam 
kampung itu dulu dijial juga bisa 
nambah nambah walaupun 
beberapa bulan lalu itu habis mati. 
Waktu mau lebaran itu banyak 
yang mati 30 an lebih ada itu. 30 
ayam siap jual malah habis mati 
dan sekarang mulai lagi. 

PK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP 

Proses 
Komunikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidup Spiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komitmen 
Perkawinan 
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1A : yang mengutuhkan juga yo 
janji pernikahannya itu. Kita 
bertahan karena kita mengimani 
Tuhan Yesus dan juga janji 
pernikahan. Kan Kalau 

perkawinan katolik kan satu untuk 
selama lamanya. Itu yang 
membuat kami tetap bertahan. 
Dan juga tekun berdoa. Waktu itu 
kan masih ada orangtua, masih 
punya mbah dan bapak, jadi kalau 
dulu masih ada kurang kurang 
masih minta orangtua. 
1B : Kurang minta mbok etan, 
kurang minta mbok kulon 
1A : Hanya dulu memberinya 
material itu dikit dikit nyicil, beli 
pasir, beli boto, tidak sekaligus, 
jadi lama lama.  
 

Untuk 1A sendiri, 
untuk janji 
perkawinan 
katolik. Kan 1A 
sendiri ngendika 
kalau katolik 
sendiri kan janji 
perkawinan, 
mengimani Yesus 
satu selamanya. 
Usahanya 1A 
untuk tetap 
berada di janji itu 
apa 1A? Ketika 
pas ada konflik, 
ada masalah? 
Ketika masalah 
datang trus 
bagaimana kok 
akhirnya 1A tetep 
berdua sama 1B 
inget janji, apa 
yang diusahakan 
1A tetep kembali 
lagi sama 1B gitu? 

1A: ya memang Sharing dengan 
orang yang sudah 
berpengalaman, kalau ada 
konflik ada masalah minta 
masukan cara mengatasinya 
bagaimana dan juga saya yakin 
apapun yang terjadi Tuhan tetap 
membantu lewat, ya lewat bisa 
lewat romo, bisa lewat orang orang 
yang saya kenal, bisa lewat kepala 
sekolah, bisa lewat teman guru 
guru yang saya kenal, bisa lewat 
paroki, karena 1A berkecimpung di 
paroki cukup lama. Sebelum 
menikah kan kami juga aktif 
diparoki, jadi sekretaris dewan 
paroki, seksi liturgy, seksi 
pewartaan, di kerohanian jadi 
anggota SSV, sekarang juga 
masih di SSV, lalu ketua region, 
lalu ditunjuk oleh temen temen 
ASIM, kalau dijogja prodiakon, 
kalau disini Asisten Imam 
tugasnya itu memberi ibadat 
diwilayah atau stasi hari minggu, 
dan juga membagikan komuni ke 
orang orang yang sakit, jadi kami 
membantu di paroki dan juga 
dalam kerohanian sangat 
membantu.  

RO 
 
 
 
HS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE 
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Hidup Spiritual 
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1B : yang utama saling 
memahami dan mengerti 
kekurangan dan kelebihan itu 
yang penting. 1A itu kelebihannya 
doa. Itu saya tidak boleh 
mengatakan jangan, yasudah itu 
jadi kekuatannya. Kalau marah itu 
podo kerase Saya sudah hafal 
karakternya 1A, sehingga 
memahami akhirnya saya yang 
mengalah. Kalau sama sama 
keras nanti jadi benturan. Yang 
penting saling memahami, 
mengerti karakter satu dengan 
yang lain. 1A itu soalnya jarang 
mau mengalah kalau punya 
kemauan, punya pikiran, punya ide 
itu jarang mengalah jadi saya aja 
yang mengalah untuk kebaikan, 
kadang mengalah supaya nggak 
menimbulkan konflik yang baru. 
Nanti kalau sama sama nggak 
ada yang ngalah malah nggak 
jadi.  
1A : nggak jadi bertahan 
 

 
 
 
 
 
 
PI 

 
 
 
 
 
 
Pengendalian 
Impuls 

 
 
 
 
 
 
+++ 

Kalau 1A itu 
gimana 1A? 
Ketika punya 
keinginan yang 
menggebu dan 
trus agaknya ada 
cekcok kan 1B 
mengalah ni, 
bagaimana 1A 
akhirnya bisa 
meredam ketika 
1A sedang emosi 
? 

1A : Maksudnya meredam 1A apa 
1B? 

   

Meredam 1A 
sama 1B. 

1A : ya akhirnya dengan 
instropeksi, dan dipikir 
bagaimana, solusi yang terbaik. 
Harus bagaimana menyadari, 
memahami, dan memaafkan. 
Kemudian bersama sama lagi 
harus saling melengkapi. 
 

RE Regulasi Emosi +++ 
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Nek 1B, pas lagi 
itu gimana, 
bagaimana cara 
1A bisa sabar? 

1B : Awale ya kadang nggak bisa 
sabar, tapi karena  karaktere wes 
seperti itu ya akhirnya saya 
mengalah sajalah. Yang penting 
tidak membuat konflik baru. 

Kalau maunya itu yang penting 
demi kebaikan keluarga menurut 
saya ya gapapa, ibu saya juga ya 
kalau itu baik ya silahkan. Tapi 
harus dipikir lagi idemu itu cocok 
nggak? Wong kadang kadang juga 
nggak cocok diterapkan untuk 
anak anak, pada keluarga. Pikir 
ulang trus akhirnya 1A bisa 
memahami. 

 
 
 
PI 

 
 
 
Pengendalian 
Impuls 

 
 
 
++ 

Brarti 1B tetep 
menyampaikan 
ke 1A, nek misale 
pemikirane 1A 
kan terkadang 
mungkin nggak 
pas, itu carane 
ngendika sama 
1A carane gimana 
1B? 

 

1B : Ya bener karepe 1A itu begini 
bagus, tapi anaknya itu apa mau, 
ya dipikir lagi jangan langsung 
istilahe cepet cepet grusa grusu 
ambil kesimpulan sendiri, ya dipikir 
bareng lagi. Nggak langsung ambil 
tekanan, nggak langsung mau 
saya begini ya begini mau saya 
begitu ya begitu. Itu kan harus di 
musyawarahkan lagi. Apalagi 
menghadapi AA itu, menghadapi 
AA itu harus lebih berhati hati 
dalam menyampaikan sesuatu 
maksud. Dengan AA itu tidak bisa 
langsung keras, harus dengan 
sedikit member pengertian 
sehingga tidak sampai 
menyinggung perasaan. Karena 
setelah mengalami masalah 
psikologis bisa dikatakan 
stresslah, kan jadi nggak stabil 
cara berpikirnya, trus kadang yo 
suka terburu buru emosinya suka 
tersinggung itu lho, yang sulit 
ngomongnya disitu. Kalau AA 
pikirannya mulai kalut mulai kacau, 
itu kadang bapaknya 
menanggapinya seperti orang 
tidak kenapa kenapa. Padahal itu 
sakit. Kalau menurut saya kita kan 
sakit karena kan nggak sama 
dengan kita to, kondisinya nggak 
stabil, lagi panic, lagi galau, lagi 
mungkin sumpek. Kadang kadang 
bapaknya tu ngomongnya keras 
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nadanya. Sehingga antara 
ngomong dengan menasehati itu 
antara marah dengan menasehati 
itu hamper beda tipis. Jadi kalau 
pas AA ruwet bapake keras, 
akhirnya jadi rame, jadi bertengkar 
dua orang ini. Dengan itu akhirnya 
saya yang menekan bapaknya 
untuk diam, biar saya yang bicara. 
Kalau gitu terus perang nantinya, 
1A itu nggak mau mengerti. 
1A : Kemarin itu maunya ke jogja 
itu nggak bisa ditahan, yo sesuk 
wae to kan harus cari sangu, cari 
itu. Tapi 1A tetep ngotot hari itu 
berangkat tetep berangkat. 
Akhrinya yo kami sangoni 450 ribu 
trus awalnya dia ke rumahnya 
temennya di seminari kan sudah 
lulus ISI kan sudah ngajar.  
1B : maunya dulu kan mau ke ISI 
AA itu.  
1A : Trus kan saya beri tahu, kamu 
nanti bisa ke om P dulu, lha waktu 
itu langsung ke rumahnya SW, trus 
dia disana, trus dia minta dianter 
ke terminal, kan waktu itu mau ke 
tempatnya Dik A, tapi kan waktu itu 
Dik P baru ke Jakarta itu. Trus 
akhirnya nggak jadi. Waktu itu AA 
itu di terminal itu dinasehati 
temennya itu malah marah. 
Akhirnya temennya itu mau diajak 
pulang ke kosnya nggak mau, kan 
paginya dia bekerja, trus akhirnya 
AA biar disitu, trus pulang akhirnya 
pagi itu kok udah sampai 
Kaliduren. Waktu itu kalau udah 
mau ke jogja itu.  
1B : kalau punya kemauan harus di 
ikuti  
1A : dulu maunya pake sepeda ini 
(menunjuk sepeda motor yang 
berada didalam rumah), trus 1B 
nggak boleh.  
1B : nggak boleh bawa, nanti 
jangan jangan sepeda ditinggal 
lagi. Mau dititipkan ke karang kates 
to, trus kalau dititipkan kamu 
pulange sampe kapan? Trus 

88 

 



 
 

89 
 

sepeda ndek sana nganggur nanti 
dikira sepeda nggak ada yang 
punya bahaya. 1A : Pernah 
dibelikan grand itu, trus Suzuki itu. 
Dibawa ke malang kerumah 
temannya, trus kehabisan bensin 
ditinggal begitu aja dijalan. Trus 
ngebel adiknya AB suruh belikne 
bensin. Kan malam malam opo yo 
bisa.  
1B : Trus ngebel rumah juga suruh 
beliin bensin. Kan yo aneh malem 
malem dari sini sampe sana 
1A : akhirnya dimasukkan di 
rehabilitasi gitu sampe hampir 2 
bulan. 

Nek ada masalah 
kaya gitu 1A 1B 
menanggapinya 
gimana? Kapan 
waktu yang tepat 
untuk 
membicarakan 
hal seperti itu? 

1A : menanggapi hal yang 
bagaimana? 

   

Misale mas AA 
ada masalah apa, 
lalu ada 
kekurangan apa, 
1A 1B bagaimana 
menanggapinya 
berdua? 

1B : Ya kita sharing, gimana 
supaya AA sembuh, trus jalan 
keluarnya piye? Kalau memang 
AA keadaannya menghawatirkan 
kita beli obat itu supaya bisa tidur. 
1A : saya pergi ke psikiater itu  
1B : tapi tanpa sepengetahuan AA  
1A : minta nasehat gejalanya 
begini begini, trus sana mintanya 
AA ikut dihadirkan. Tapi AA nggak 
mau. Trus waktu dijogja pernah 
konsultasi masuk ke ISI, tapi 
dokternya tidak menganjurkan. 
Trus awalnya biasa biasa saja gitu, 
tapi setelah diperjalanan marah 
mara. Kalau dibis kan nggak boleh 
merokok, mungkin waktu itu kan 
dia ngempet merokok, trus 
akhirnya minta ganti bis yang bisa 
merokok. Akhirnya Ya AA marah 
marah selama di perjalanan 
pulang, kecewa karena keputusan 
dokter. Dia itu nggak mau dia 
merasa nggak ada kekurangan.  
1B : sampe ponorogo nggak ada 
bis ke blitar, akhirnya kita kembali 
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lagi ke nganjuk naik bis ke 
Surabaya. Disana mogok lagi. 
Mogok berjam jam nggak mau 
pulang. Sampai terminal Surabaya 
nggak mau pulang minta ditinggal 
di terminal. Tapi tetap saya tunggu, 
sampai saya dimarah marahi, saya 
bujuk. Tetap saya temani hamper 
dua jam bapaknya saya suruh 
jalan jalan. Saya dimarah marahin 
saya diam saja, saya dimarah 
marahi di lok loke macem macem 
tapi saya diam saya nggak bicara. 
Saya Cuma diam saya  pengen 
ngajak pulang karena Cuma satu  
alesan saya  besok dia ulang 
tahun, mau tak ajak pulang mau 
tak buatkan kenduren. Akhirnya 
baru mau bisa menerima. Awalnya 
dia nggak mau pulang dia mau 
pergi itu. 
 

Dengan konflik 
yang ada dirumah 
1A 1B yang 
dialami, 
bagaimana 1A 
dan 1B bisa 
menjaga 
keharmonisan 
rumah tangga? 
Maksude piye 
tetep membuat 
sebagai suami 
dan istri tetap 
merasa bahagia 
tetap saling 
menikmati, kalau 
tertekan terus kan 
yo bagaimana 
gitu…. Lha 
gimana caranya 
1A 1B menikmati 
perjalanan 
perkawinan 
selama ini 
bagaimana? 

1B : ya terkadang stress juga 
mikirnya mikir AA itu. Bapaknya 
juga sulit tidur kalu mikir AA. Saya 
juga nggak bisa tidur kalau AA lagi 
galau, lagi stress saya juga ikut 
stress, mau makan juga nggak 
enak. Tapi saya kembalikan 
kepada Tuhan. Tuhan memberi 
anak ke saya, tentunya Tuhan 
mengukur kemampuan saya. 
Saya kembalikan dengan 
berdoa, mendoakan AA juga. 
Tidak henti hentinya saya 
berdoa. Selain diberi obat, doa 
itu kekuatan bagi AA, bagi kami 
untuk keluarga.  
1A : dulu waktu jamannya Romo P, 
romo p itu aslinya banyuwangi trus 
tugasnya disini, kan waktu itu kami 
akrab dengan romo p,  karena 
kami dewan paroki. Saya sering 
diajak Romo doa Rosario di goa. 
kami pernah dibeli uang untuk 
liburan. Lalu Dia mengatakan 
“Kalau AA sumpek, ya kamu 
jangan ikut sumpek. Kalau ikut 
sumpek ya bagaimana” romo 
bilang gitu. Ya itu kahirnya saya 
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buat pegangan. Kalau sumpek 
jangan ikut sumpek kalau anaknya 
stress ya orangtuanya jangan ikut 
stress. Kami juga selain ke dokter 
juga ke Mbah T, itu paranormal 
tapi katolik. Mbah T itu tirakatnya 
kuat. Puasa 7 hari 7 malam di goa 
maria itu. Ya saya konsultasi 
dalam hal itu ya medis ya spiritual. 
Lalu yang sangat menolong 
adalah doa koronka. Karena 
waktu itu sempat waktu di SMP 
kan ada Koronka, dia saya ajak. 
Waktu AA menghilang itu jejaknya 
kemana kan nggak tahu, akhirnya 
kami doa koronka. Karena doa itu 
ssangat manolong kami. waktu 

itu kan akhirnya AA menelepon 
posisinya akhirnya kami 
menjemput, kami temukan hampir 
dekat pasuruan. Dia jalan kaki, 
sepertinya pengennya ke 
banyuwangi, sampai kakinya 
mlempung mlempung. Akhirnya 
dimasukkan di rehab itu.  Pas AA 
ngomyang, ngomongnya ngalor 
ngidul, dengan doa Itu sama doa 
jalan salib sangat membantu 
meredakan emosinya AA. 

1B : Kalau masih ya beli obat biar 
tenang, bisa tidur. Kalau nggak 
tidur nanti kacau pikiran. 
Bergadang malam sampai pagi itu 
betah. Supaya bisa tidur ya dikasih 
obat. Kalau tau dia minum obat itu 
dia nggak mau, wong nggak sakit 
katanya. Ya saya buatkan kopi, 
saya buatkan teh saya tawari. Tapi 
dalamnya saya kasih obat tadi. 
Habis itu tidur. Tapi ahir akhir ini 
sadar kalau dikasih obat. Akhirnya 
tahu. “Yo gene koe iso turu. Nek 
iso turu kan seger neng awak.”  
1A : Kalau emosinya memuncak 
memang yang bisa meredakan 
1B. Kalau saya kan hanya bisa 
menanggapi dengan ya kalau 
saya kan kurang sabar gitu lho 
dek. Kalau 1B lebih sabar, lebih 
bisa nelateni. 
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1B : Kalau 1A ini gampang emosi, 
jadinya tarung. Sama AA itu 
presepsine sama kerase. AA 
banter, trus 1A tambah banter 
yowes dadi. Waktu itu mau ke jogja 
itu juga mau hampir jadi itu. Wong 
AA pamit mau ke jogja, 1A 
langsung muncak darahnya. Trus 
saya langsung tak suruh diam 
bicaranya, kalau nggak gitu nanti 
jadi, tak injak kakinya biar tau biar 
nggak bengak bengok. Wong tau 
anake wes kacau gitu kok, kok koe 
malah nambahi kacau.trus sampai 
jogja minta maaf.  
1A : pernah waktu itu AA marah 
marah tapi setelahnya itu minta 
maaf nangis nangis gitu. 
1B :  yang membuat dia tiba tiba 
emosi itu saya juga bingung. Tiba 
tiba emosi tapi setelah satu jam 
dua jam itu minta maaf. sadar 
waktu itu nggak tau jare moro moro 
pengen nesu ngono, laha ngopo 
lha mbuh moro moro pengen nesu 
nggak bisa ngempet.  
1A : dulu kan sering minum minum 
gitu, minum minuman keras. 
1B : waktu SMP sering nyuri nyuri 
kesempatan gitu, ya nggak tiap 
harilah, tiap malem minggu karo 
kana kancane dijak ngombe, 
pulang pulang wes bau gitu. Saya 
sudah menangkap ini trus kan 
bapaknya marah marah itu udah 
malem digoleki nggak pulang 
pulang. Kan bapaknya nggak tau 
hal seperti itu. Bapaknya mlebu 
kamar. Trus tak suruh masuk tak 
marahi. “Nek pengen sehat yo ojo 
mbok terusne, nek pengen ra 
sehat yo terusno”.  
1A : disamping itu disini itu kalau 
ada orang punya hajatan, pemuda 
pemudanya itu pada minum 
minum gitu. 
1B : Kemarin itu iyo. Udah lama 
nggak minum trus minum lagi.  
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1A : ya nggak tau, tapi kalau ada 
yang minum ya nggak papa ning 
nek minum yo seumumnya. 
 

Nah Kalau 1A 
duka sama mas 
AA, lagi marah 
sama mas AA trus 
dielekne 1B itu 
gimana 1A? 

1B : Ya akhirnya ya saya sadar. 
Kalau saya gini nanti malah jadi 
ramai, akhirnya saya diam. Saya 

udah tau kalau ini ditunggu ibunya. 
Kalau sama 1B kan bisa ngomong 
los gitu, sehingga apa yang 
dikatakan tu keluar 1B tu Cuma 
mendengarkan gitu.  

RE Regulasi Emosi + 

Selama ini 
bagaimana 
caranya 1A 1B 
menikmati 
keadaan? 
Maksude masih 
seneng, trus 
menikmatinya 
dengan cara apa? 

1B : ya dulu dulu merasa tidak 
nyaman dengan tetangga, dengan 
orang orang sekitar tu dulu dulu 
nggak nyaman. Kok anak saya gini 
jadi tontonan orang. Dulu pernah 
marah marah nglempari batu 
dijalan orang orang nggak boleh 
lewat. Kan saya jadi beban mental 
merasa gimana gitu dengan orang 
sekitar. Akhirnya orang sekitar 
memahami AA, bahwa AA itu sakit 
istilahnya terganggu sehingga 
kalau AA dolan kesitu ditanggapi 
dengan baik dengan biasa, tidak 
malah menghindari. Mereka malah 
ingin membantu kita supaya AA itu 
dianggap nggak ada apa apa. 
Yang kedua saya bersyukur 
Saya juga akhirnya menerima 
apa adanya, nggak memikir itu hal 
yang terlalu berat sehingga saya 
tetap masih bisa beraktivitas 
nyaman bisa bertetangga 
bermasnyarakat saya menyadari 
kalau anak saya punya 
kekurangan. Saya juga sharing 
dengan tetangga untuk minta 
pengertian dari tetangga tentang 
anak saya kalau anak saya lagi 
main ke rumah tetangga tolong 
ditanggapi biasa saja, jangan 
ngomong sampai menyinggung 
perasaannya. Yang membuat 
saya biasa saja ya saya bisa 
menerima kekurangannya AA apa 
adanya. Ibarat kertas sudah ada 
coretannya hitam bagaimana 
caranya menghapus dalam arti 
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hitamnya tinggkah lakunya AA 
seperti itu. Ya saya nggak bisa 
memperbaikinya dengan mudah 
kaya membalik tangan seperti itu, 
perlu proses dan mudah mudahan 
nanti kebelakangnya AA semakin 
baik AA bisa hidup sehat dan 
normal seperti yang lain. 
1A : tapi kalau dengan pak H itu 
walaupun emosinya memuncak 
nek dinasehati manut. 

Pak H itu sintene? 1A : Pak heri itu ya orang katolik 
jual nasi goreng. Kan pernah dia 
ngamung ngamuk didepan tu pak 
heri yang menasehati manut. Dulu 
waktu sakit tu, kan dulu pernah 
dirawat dirumah sakit, dengan bu 
P dia tu manut. Dengan orang 
orang tertentu itu manut. 
Pokoknya dinasehati itu. Kalau 
dengan yang lain itu nggak 
mempan tapi kalau dengan bu P tu 
manut.  
1B : kalau dengan orang lain tu 
terkadang dengan kami 
1A : Lalu mengenai pekerjaan, AA 
itu kan udah berganti ganti. Dulu 
itu pernah kerja di pak M di took 
LPG 
1B : disik dewe kan neng nggone 
YY  
1A : trus ke pak M, trus ke malang 
di cucian mobil, lalu di gang 
jangkrik di restaurant, trus yang 
terakhir di FIF semacam asuransi 
dia di bagian nagih, dia mintanya 
dibagian nagih, karena dikantor 
malu to tatoan gitu . Berjalan 
seminggu komunikasi baik baik 
baik trus nggak bertahan. Trus 
akhirnya pulang trus bilang ke 
ibunya, tanya melanjutkan kerja 
apa nggak. Ya gimana kamu 
maunya gimana, dia itu belum bisa 
memahami, trus akhirnya ndak jadi 
terus. Padahal gajinya ada terus 
perbualan, bonusnya juga dapet. 
Dia tu kurang tekun. 1B : akhirnya 
dia cerita, kerjomu ki piye, kok 
sajake pikiranmu sumpek, opo 
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kerjomu telat. Nek kerjo ki yo sing 
tenan. Trus ditegur. Ditegur itu kan 
bagi AA membuat nggak nyaman 
akhire ngelamun wae, dirumah itu 
pikirane nggak tenang, pikirane 
kalut. Terakhir mau berangkat lagi 
tanya “buk, aku enake kerjo pora?” 
Terakhir saya melihat 
tingkahlakunya kaya gitu akhirnya 
saya memutuskan “wes ga usah 
kerjo, kok awakmu tambah kurui 
brarti koe ga krasan brarti gausah 
kerjo koe gak krasan. Wes neng 
omah wae ngancani buk e, buk e 
wes tuwek dewekan neng omah, 
bapakmu yo kerep kegiatan neng 
grejo” gitu. Ndilalah sepedane 
nggak kenek diselah gitu trus 
jadinya nggak jadi berangkat 
sampai sekarang.  
1A : Kemarin itu saya cerita sama 
mas D kan mas D bangun rumah, 
kalau AA mau biar bantu bantu. 
Biar nguli disitu nggak usah 
dibayar yang penting AA sibuk 
disitu nggak ngelamun. Tapi mas 
dedi belum menanggapi. Tapi AA 
bilang kuline wes cukup dia bilang 
gitu.  
1B : tapi saiki sibuk gawe kurungan 
dari hal yang sederhana. 
 

Lha nek 1A 
caranya 
menikmati 
gimana 1A? 
Menikmati kondisi 
yang ada? 

Ya akhirnya gitu, ya apa saya 
berkepercayaan nanti AA akan 
baik, AA akan sembuh, AA akan 
bisa menikmati hidupnya. 
Bahkan dalam doa harian itu 
saya doakan AA akan sembuh, 
AA akan baik lagi, AA akan 
dapat bekerja sebagaimana 
mestinya. Ini nggak bertahan 
lama hanya beberapa saat, saya 
berkepercayaan begitu. Trus 

saya calling terus dengan AA ya 
kadang dibales kadang nggak. 
Kalau kemarin kok komunikasinya 
kayaknya sudah baik. 

SO Sikap Optimistik +++ 

Lha trus kalau 1A 
dan 1B berdua 
mengalami masa 

1A : kami mesti doa bersama, 
pokoknya doa yang paling 
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masa berat gitu, 
apa yang 
dilakukan 
berdua? Bukan 
pas mengalami, 
tapi setelah 
mengalami 
masalah berat itu 
apa yang 
dilakukan 
berdua? 

mandi selama ini koronka, 
Rosario  
1B : pokoknya ya doa bersama, 
intense misa untuk AA 
1A : Intensi misa di gereja untuk 
maksud tertentu. Kan di misa di 
ekaristi itu ada penyembuhan, 
ada mukjizat. Saya yakin Tuhan 
hadir sungguh sungguh dalam 
sakramen mahakudus. Nek 
Tuhan hadir sungguh mosok 
disambati anaknya nggak 
dikasih. Akhirnya begitu kok 
bisa membaik. 

Itu siapane mas 
AA apa 1A? 
Maksude yang 
membaik? 
 

1B : ya mas AAnya, ya orang tua 
sehingga merasa ada berkat yang 
kuat menghadapi masalah yang 
berat. Tapi yo kadang pas pikirane 
sama sama pas bunek, yo sebagai 
orang tua yo sumpek. Tapi yakin 
Tuhan tu pasti memberi jalan. 
Disini dasarnya ya yakin pada 
Tuhan. Dokter itu sebagai 
perantara. Karena yakin Tuhan 
beri jalan. Pokonya pasrah pada 
Tuhan lewat doa. Ya kadang doa 
sampai nangis nangis juga. 

 

 
 
 
 
 
HS 

 
 
 
 
 
Hidup Spiritual 

 
 
 
 
 
+++ 

Nah trus 1A 1B 
apa hal yang 
saling 
membanggakan 
dari 1A dan 1B? 
Maksude 1B 
bangga apa sama 
1A, 1A bangga 
apa sama 1B? 

1A : yang membanggakan kami 
saling melengkapi dan saling 
memahami. Kalau ada masalah 
saling memberi masukan untuk 
cari jalan keluar.  
1B :  Kalau pas pakdhe kurang 
sabar yo saya sabar, pas 1A lagi 
panic yo saya berusaha 
memberi ketenangan supaya 
tidak panic. Kalau sudah panic 
pasti perutnya stress. Gampang 
panic ada masalah sedikit tu 
langsung panic, bingung. Piye 
piye. Ya saya pelan pelan cari 
jalan keluar piye. Istilahe saya 
harus meredam 1Amu itu.  
1A : sama AB. Kalau AB kan 
kayane sudah bisa mandiri, kalau 
wa menghibur, ya memberi 
masukan. Kemarin mau pamit ke 
Jerman ya saya nangis. Dia bialng 
neng kono ngko oleh pengalaman, 
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gajine gede, trus yo saya yo nggak 
mungkin to hanya satu bulan mesti 
berbulan bulan baru liat kamu. 
Akhirnya yo nggak boleh. 1A itu 
emang cengeng. Dulu waktu 
bapak masih ada itu kalau bapak 
sama simbok mau pulang itu pasti 
nangis. Kalau mau pulang itu 
koyone kan nggak tego kan berat 
nanti nangis.  
1B : 1A itu yo sensitive yo keras. 
Kerase banget, sensitive yo juga 
banget. Gembeng tapi kadang 
kadang yo keras. Memegelkan 
kadang kadang. Kadang kadang tu 
omongane nggak dipikir nek aku 
ngomong nene bojoku ki 
tersinggung, saya ngomong keras 
ngene ki bojoku seneng opo ora itu 
nggak mikir. Tapi mesti saya 
langsung balas.  
1A : balasnya juga keras. 1B ini 
juga keras lho. Berani orangnya. 

Lha trus nek pas 
lagi ribut gitu nanti 
sing meredam 
gimana? Proses 
pas emosine 
sampai nanti 
baikan lagi. 
Carane gimana? 

1A : Ada yang ngalah gitu lho, yo 
saling menyapa lagi. 
1B :  ya sudah diam sendiri. 
Kalau saya mengalahnya ngalah 
diam. Kalau pas lagi ngotot 
ngotot itu saya diam, saya 
nggak bicara. Mbok takon opo 
saya diem, nanti kalau saya 
bicara nanti saya salah. Yo saya 
trus diem wae. Nanti akhirnya 
1Amu itu dengan malu malu 
nylondong nylondong gitu.  

1A : dulu mbah P itu sering 
digitukan. Dulu kan mbah nyebut 
bapaknya itu rama, nyebut 
ibuknya itu biung. Ya sering 
nggak banyak omong, sering 
didiamkan sama rama. Rama 
kalau marah itu didiamkan. 
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Lha 1A pas malu 
malu ngajak 
ngobrol itu 
kenapa 1A? 
Kenapa 1A habis 
ngobrol itu kok 
tiba tiba ngajak 
ngobrol? Apa 

1B : ya saya biarkan aja kan 
bingung nggak ada yang ngajak 
ngobrol. Kalau tinggal berdua kan 
bingung dibiarkan aja. Mau makan 
apa nggak terserah. Dengan rasa 
malu malu cari cari perhatian tapi 
saya diamkan aja biar tau rasa. 
Tapi akhirnya saya kasihan trus 
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Verbatim Subyek 1A 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan Int 

Masa pacaran, 
kenapa 1A bisa 
seneng sama 1B? 
 

Bisa seneng sama 1B ya memang 
karena kenalan banyak yo teman 
teman disini, teman kuliah, temen 
omk, murid muridnya sendiri kan 
dulu 1A ngajar SMA jadi jaraknya 
sama murid nggak jauh. Piye piye 
tadi pertanyaane? Kenapa 
tertarik?  tapi bisa tertarik sama 1B 
itu karena memang jalan Tuhan 
yang menemukan. Kalau secara 
lahiriah mungkin karena 
senyumnya itu dan dia juga juga 
aktif di mudika, kalau sekarang kok 
omk. Dia kan juga seneng nyanyi, 
seneng bermazmur, seneng 
kegiatan kegiatan omk, kegiatan 
mudika sering dateng.  

   

Trus berapa lama 
pacarannya? 

Ya seperti yang dikatakan kemarin 
lama ya 10 bulan. 

   

Waktu masih 
pacaran apakah 
ada masalah 
masalah saat 
berpacaran, 
bagaimana 
menyelesaikanny
a? 
 

Pertama kan saling mengenal 
pacar pacarnya, Pernah ada 
konflik, kok gini kok yo keras, ya 
tapi lama lama saya berpikir apa 
ya ada ya manusia yang nggak 
memiliki kekurangan, pasti semua 
ada plus minusnya. Waktu itu saya 
sudah 30 tahun, kalau menurut 
perhitungan sini sudah agak lewat, 
perhitungan donomulyo sini. Kalau 
disini muda muda. Kalau di sleman 
sana tua tua. Wong dulu itu pak G 
itu malah udah tua, buat rumah 
dulu baru menikah. Itu lho 
contohnya.  

   

yang ada di 
pikirannya 1A? 

saya jawab. 1A : Kalau pas ada AB 
pulang, biasanya AB yang 
mengingatkan. Kalau nggak ya.. 

1A kalau pas 
dingambegin 1B 
itu gimana 1A? 
Bingung 1A nek 
pas 1B marah 
gitu? 

1B : Saya kalau sudah sumpek, 
saya biasanya wes saya tak 
balik wae neng Kaliduren. Nek 
balik kali duren kan neng kana 
omahe dewe. Tapi kalau malem 
ya tidur sendiri. 

PP Pola 
Pengorganisasi
an 

+ 

Terus habis itu 
baikannya lagi 
gimana 1B? 

1B : ya nanti baikan sendiri, trus 
nonton tv bareng lagi.  
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Brarti kalau konflik 
menyelesaikanny
a gimana 1A? 

Menyelesaikannya kalau konflik 
karena perbedaan sifat itu saya 
rasa memang pembawaan. 1B itu 
agak keras, kemudian apa ya 
kalau nggak cocok membantah, 
saya piker nggak bisa diubah, 
saya harus menyesuaikan diri 
gitu. 

PI Pengendalian 
Impuls 

++ 

Kenapa kok 
akhirnya mau 
untuk menikah ? 
Dari kekurangan 
dan kelebihannya 
kenapa trus 
akhirnya 1A itu 
memilih 1B? 
 

Akhirnya kan dalam keterbatasan 
itu saya harus mengakhiri masa 
sendiri saya. Kan saya dulu 
sebelum menikah saya itu makan 
pernah di susteran, sebelum 
disusteran pernah dari kos mbah 
K, lama lama nggak mau 
memasakkan, nggak tau repot apa 
entah bagaimana. Lalu akhirnya 
saya beli diwarung. Kalau beli 
diwarung kalau hujan hujan harus 
jalan ke warung, belum nanti 
warungnya udah di tutup, nasinya 
masih apa tidak. Kan saya dulu 
dipanti itu trus di mbah B itu belinya 
disitu. Tapi kadang tutup. Saya 
berpikir piker wah nek gini terus ya 
gimana. Akhirnya saya punya 
keinginan segera menikah saja. 
Kami waktu itu ambil lamaran. 
Waktu itu lamarannya bersama 
Pakdhe S, Pakdhe J, Dik P saya 
ajak kesana. Akhirnya jadi. Bulan 
April Tahun 1990 kami menikah. 
Menikahnya di Cula Jati, yang 
menikahkan Romo S, kemudian 
Romo S pindah ke Medan, berapa 
lama 15 tahun apa berapa itu dia 
keluar. Yasudah akhirnya 
menikah, sampai kemarin itu kan 
belum punya rumah akhirnya kos. 
Kos pertama itu di mbah P, trus di 
Pak U, trus di Pak W, trus akhirnya 
buat gubuk sendiri itu.  
 

   

Pas persiapan 
perkawinan itu 
sempat ada rasa 
keraguan, atau 
semakin matap, 
atau ada masalah 

Kalau keraguan saya rasa tidak, 
karena saya rasa sudah wani ya, 
saya rasa ini yang terakhir, dan 1B 
keliatannya sudah oke ya akhirnya 
mantap terus. 
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lagi yang tiba tiba 
timbul? Maksude 
pas mendekati 
mendekati gitu 
apakah semakin 
ada cobaan atau 
apa gitu 1A? 

Setelah 
perkawinan 
itu,bagaimana 1A 
pas ada masa 
masa bahagia, 
maksude kapan 
ada masa masa 
bahagia? (1A: 
Maksude pas 
sudah menikah 
to?) setelah 
menikah. 

 
 

1A: Belajar dari pengalaman ya 
sebelum menikah kalau mau 
makan kan harus keluar pergi ke 
warung yo cari cari belum tentu 
ada, sekarang sudah ada 1B yang 
memasakkan. Dulu 1B belum kerja 
masih full dirumah sehingga 
makan nggak usah kesana sini, 
sudah siap. Dulu kalau sendiri kan 
nggak bisa omong omong, kalau 
sudah berumah tangga kan 
sudah berdua ya ada apa apa 
dibicarakan bersama. Ada 
masalah dibicarakan bersama. 
Kalau sendiri kan nggak bisa 
bicara, nggak bisa dibicarakan, 
paling-paling teman dekat.  
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Proses 
Komunikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
++ 

Kalau yang 
masalah masalah 
berat bagaimana 
1A mengatasinya, 
kenapa kok 
akhirnya masih 
tetap mampu 
mengatasinya 
dengan 1B? Atau 
masalah masalah 
kecil gitu. 
 

Kalau masalah berat tu mungkin 
ya, kan kalau orang tu kan sering 
membanding bandingkan, orang 
itu kok gitu orang itu kok gini. Tapi 
akhirnya ya kalau udah dipikir pikir 
sudah berumah tangga kok nggak 
boleh ada orang yang kedua 
masuk, itu kan ya mungkin dari 
wajah dari anu punya lebih kan 
harusnya di jauhkan jangan 
sampai membuat keruh. Nanti kan 
suami sama istri bisa buyar gitu 
lho. Ya pokoke harus menomor 
satukan keluarga, dan istri. 
Nggak usah memikirkan lain lain 
yang tidak tidak. Karena waktu itu 
saya masih ingat, pas dinikahkan 
itu. Nanti kamu berjanji tu tidak 
hanya berjanji pada istri sendiri, 
tapi suaramu itu nanti langsung 
di surga, langsung didengar 
Tuhan nah dari itu menjadi 
pengingat, semacam pegangan 
yang kuat. Suaramu itu sampai 
disurga nggak boleh main main, 
waktu itu romo bilang begitu 
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Apa yang 
diupayakan 1A 
untuk 
mempertahankan 
perkawinan? 
Kalau ada 
masalah ada apa 
gitu? 
 

Yang diusahakan ya harus 
selalu bisa menerima apa 
adanya sebagai pasangan hidup 
sebagai istri dan sebagai teman 
hidup untuk selama lamanya. 
Yang kedua kan janji nikah kalau 
perkawinan katolik kan satu 
dengan satu monogami, nggak 
boleh poligami atau poliandri. 
Itu janji pernikahan. Ya dengan 
umat digereja, saya 
bagaimanapun digereja sini kan 
masuk dalam DPP, sebagai ASIM 
kalau disana Prodiakon, di Regio 
Maria, di kelompok kerahiman, di 
kelompok SSV saya kan masuk 
disitu, sehingga kalau saya 
gimana, tidak seperti orang katolik 
kan sorotannya cepet. Dan saya 
juga berusaha dengan romo 
dekat, apalagi romonya keras 
disiplin tinggi, ya saya 
menyesuaikan diri, kalau 
misalnya nyeleweng kan bisa 
segera diketahui. Ya gampange 

digereja masuk sana masuk sini 
mosok nggak bisa member contoh 
yang baik.   

SE 
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Sikap Empati 
 
 
 
 
Komitmen 
Perkawinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaching Out 

+++ 
 
 
 
 
+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++ 

1A pernah nggak 
sampai sebel 
banget sama 1B? 
 

Saya rasa ndak, kalau saya itu ya 
kalau ada konflik itu ga sampai 
berlarut larut gitu lho, kalau saya 
salah ya saya langsung minta 
maaf. Terus memang harus 
rendah hati, cepet dipikir trus 
segera minta maaf. Kalau saya 

pikir kan disini saya jauh dengan 
keluarga, berbeda lho kalau hidup 
di Kaliduren dengan disini tu 
berbeda, kalau disana kan 
keluarga banyak ada bulik, ada 
pakdhe, dan sebagainya kan 
dekat-dekat, kalau disini kan 
nggak ada. Sehingga saya harus 
berpikir lebih hati hati, ya yang 
rukun, kalau ada masalah ya 
cepet diselesaikan. Saya dulu 
pernah to meminjamkan uang itu 
pada orang sini, orang katolik, 
saya itu nggak bilang, ya saya 
ditegur dimarahi, ngopo ndak 
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bilang bilang, ya maksudnya 
hanya meminjamkan wong saya 
membuat tandatangan surat janji 
mengembalikan. Tapi ya penilaian 
1B kan bisa lain lain ndarani aku 
seneng mek kana trus ngekeki 
duit. Tapi akhirnya setelah saya 
omongkan ya dia menerima. Ya 
saya memang salah kenapa kok 
nggak omong dulu gitu lho. 
Harusnya kan omong dulu ini saya 
pinjamkan uang ini gitu.  

Bagaimana to 
carane 1A 
membuat 
hubungan tu 
menjadi lebih baik 
terus menerus? 
Kan dulu sampai 
sekarang, 
caranya menjadi 
lebih baik itu 
gimana? Lebih 
bahagia, lebih 
brsyukur. 

 

Yang utama itu harus segera 
menyadari segera kalau merasa 
bersalah segera mengakui 
kesalahan, segera minta maaf. 
Pernah dulu di ibunya, mbah putri 
kan sering kesini, kan saya pernah 
salah sama mboknya situ, 
akhirnya yo kan sampai tegang 
tegang itu, akhirnya saya 
menangis dan minta maaf akhirnya 
selesai. Kan 1Bmu itu anak ragil, 
nek anak ragil kanapa-kenapa 
perhatian orangtua itu lebih. Wong 
mbah itu dekat dengan 1B, kalau 
dia sering kesini. Waktu AA lahir 
dia kesini, waktu AB lahir dia juga 
kesini. Pokoknya sayang sama 1B. 
Waktu itu karena saya 
menyinggung mbah akhirnya yo 
rame trus akhirnya saya minta 
maaf. Akhirnya yo slesai yaudah. 
Yang kedua rajin doa bersama 
itu kan ada kekuatan sendiri 
untuk, sehingga kalu ada 
hubungan yang tidak baik pasti 
segera selesai segera teratasi. 
Kalau nggak pernah doa bersama 
kan sulit kalau mau komunikasi. 
Sehingga doa itu sanggat 
membantu sangat mendukung. 
Walaupun orang lain itu nggak tau 
tapi kan istri tau, sehingga Tuhan 
maha mengetahui maha pirsa 
maha segalanya, sehingga 
dengan doa itu membantu 
sehingga konflik konflik bisa 
diatasi.   
 

PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS 

Pola 
Pengorganisasia
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidup Spiritual 
 

++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 
 

102 

 



 
 

103 
 

Bagaimana 
persasaane 1A 
setelah bisa 
melalui masalah 
masalah itu? 
 

Perasaannya setelah bisa melalui 
itu ya lega ya gembira bisa baik 
lagi, bisa memperoleh kekuatan, 
memperoleh dukungan. Sehingga 
merasa lebih mantap dan lebih 
senang, lebih berhati hati, sebagai 
rem ya kalu saya gini nggak 
usah saya ulangi membuat tidak 
nyaman, membuat tidak enak. 

Ya kalau disini kan saudara jauh, 
saya paling dekat itu dengan Bulik 
M, Surabaya, tapi kan tetep jauh. 
Dulu waktu anaknya lahir saya 
juga kesana. Intinya berbeda hidup 
jauh dengan keluarga dengan 
yang dekat itu. Kalau dekat kan 
banyak yang curhat. Sebagai 
jalan lain itu saya dekat dengan 
Pak Y tapi kok lama lama saya 
pikir nggak baik, kalau nanti ada 
barang barang hilang kan nggak 
nyaman, walaupun kecil kecil. 
Trus akhirnya saya beralih 
dengan Pak M dengan Bu M 
depan itu. Walaupun dia muslim 
tapi saya anggap saudara dekat. 
Kalau kami pergi kemana mana 
berhari hari, saya percayakan 
pada dia. Sehingga rumah, 
hewan-hewan saya percayakan 
pada dia. Kalau kami istilahnya 
nanti ganti apalah sehingga 
nanti berjalan dengan baik. 
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Analisis 
Penyebab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaching Out 

 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Adakah yang mau 
disharingkan lagi 
1A tentang hidup 
perkawinan kalau 
ada masalah? 
Apa to yang bisa 
disharingkan 
supaya bisa 
bertahan satu 
selamanya? 

 

Kuncinya adalah setia pada janji 
perkawinannya. Saya diwanti 

wanti romo yang kamu katakan itu 
langsung ke surga nggak hanya 
umat nggak hanya saksi nggak 
hanya romo nggak hanya 
orangtuamu nggak hanya 
saudaramu, yang kamu katakana 
itu langsung kesurga. Yang saya 
inget inget itu. Kan tujuan 
manusia kan akhirnya ke surga, 
walpun nanti ke akhirnya ke api 
pencucian atau gimana, kan 
suaranya udah sampai surga. Ya 
itu yang harus dipegang. Kan setia 
dalam suka duka, sehat, sakit, 
untung, dan malang. Itu kan yang 
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menjadi pegangan. Kalau saya 
lupa dari itu brarti kan mengingkari 
iman katolik. Walaupun godaan itu 
tetap ada, ya berat ya endak ya 
tapi tetap harus setia. Walaupun 
ada goadaan sana sini, kalau 
lampu merah ya harus berhenti. 
Trus saya pernah di kelompok 
lectio divina, itu orang orang yang 
bergelut membaca kitab suci, 
mensharingkan. Tidak boleh 
meremehkan orang putri tu nggak 
boleh, harus saling mencintai, 
harus saling menghargai. Intinya 
nggak boleh meremehkan, 
menomor duakan. Bahwa 
memang dalam perkawinan itu 
harus di cintai harus disayangi, 
harus dieman eman. 

SE 
 

Sikap Empati 
 

+++ 
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C. Verbatim Subyek 2 
 

Verbatim Subyek 1B 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan Int 

Nah 1B dulu pas 
sak dherenge 
pacaran sama 1A, 
Kenapa 1B kok bisa 
tertarik sama 1A 
pas masa pacaran? 

 

1B: Awalnya sih nggak, karena 
1B dulu masih punya teman. Tapi 
1A itu yo orange telaten sering 
jenguk jenguk, pengen ketemu. 
Tak lihat tu 1A itu orangnya setia, 
tekun berdoa. Harapan saya 
nanti pas saya malas berdoa, 1A 
bisa menyemangati. Awalnya sih 
nggak cinta cinta banget, 
awalnya biasa saja. Tapi 
akhirnya karena sering ketemu, 
akhirnya ya sudahlah suka gitu. 
Setelah itu kurang lebih satu 
tahun pacaran. 

   

Selama proses 
pacaran pernah 
nggak 1B ada  
masalah dengan 1A 
dan bagaimana 
menyelesaikannya? 

 

1B: sebelum menikah? Ya 1A itu 
orangnya rada egois, kalau 
punya kemauan itu rada ngeyel. 
Jadinya ya saya ya sudah 
nurut aja kalau maunya seperti 
itu ya ok. Egoisnya gede, 
ngeyele juga gede. Tapi 

sejauhmana demi kebaikan ya 
saya ikuti. 

 

 
 
RE 

 
 
Regulasi Emosi 
 

 
 
++ 

Kan 1A ada 
kelemahae egois, 
nek ada apa-apa 
kudu, ngeyel, kok 
1B akhirnya mau 
dinikahi sama 1A? 

 

1B: Ya  kasihan gitu lho, kasihan 
kan 1A sudah berusaha keras, 
saya nggak mau mengecewakan 
orang. Akhirnya ya sudahlah. 
Lama lama menjadi terbiasa. 
Akhirnya ya sayang, ya cinta. 
Kalau nggak cinta kan nggak 
terus. 

 

   

Apa yang 
dipertimbangkan 
dulu kok akhirnya 
ya mau menikah 
dengan 1A? 

 

1B: Karena sudah seiman, 1A itu 
sudah dewasa dan menurut saya 
sudah dewasa wong umurnya 
sudah tua walaupun pada 
akhirnya pikiran 1A itu masih 
kurang dewasa. Harapan saya 
dulu itu 1A bisa membimbing 
saya tapi kenyataannya malah 
kebanyakan saya yang 
membimbing. Malah saya yang 
kebalikan, 1A itu yang malah 
kurang dewasa. Kurang dewasa 
dalam cara berpikirnya juga. 

 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
Pola 
Pengorganisasian 

 
 
 
 
+++ 

105 

 



 
 

106 
 

Malah saya yang dewasa karena 
1A 

 

Dulu waktu pacaran 
ada proses kaya 
gitu nggak 1B? 
Maksude ketok gitu 
nggak? 

 

1B: belum keliatan, manut aja. 
Tapi setelah menikah baru 
keliatan semua. Rasa 
cemburunya 1A itu besar. 

Cemburuan, wong sudah jadi 
istrinya kok cemburuan. Kalau 
saya biasa biasa saja.  Dengan 
orang lain itu gampang cemburu. 
Pas dulu punya babynya AA itu. 
Dulu pernah bertengkar sama 1A 
gara gara teman lama saya 
mengirim kartu ucapan, kartu 
selamat atas kelahiran anak AA 
kan wajar. Trus dia cemburunya 
katanya saya masih punya 
hubungan dengan teman saya 
dulu. Aneh to, trus akhirnya tak 
ancam yaudah kalau gitu 
anaknya openono saya tak 
pulang. Saya gitu. Trus akhirnya 
minta maaf minta maaf nangis 
nangis, persis kaya tingkalh 
lakunya AA itu. Habis marah 
marah minta maaf persis sama 
AA pokoke nggak ninggal. Kan 
udah jadi istrinya nggak perlu to 
mikir yang begitu begitu. Wong 
saya jugandak mikir itu. Wong 
hanya kartu ucapan kan wajar, 
selamat atas kelahiran anaknya. 
Wong saya sendiri juga nggak 
memberi tahu kok, kok dia bisa 
tahu denger dari siapa nggak tau. 
Tiba tiba ada surat, dibuka isinya 
itu. Kan saya sudah cerita, dulu 
dia temen saya. Saya 
memutuskan dia karena saya 
milih kamu, saya bilang gitu. Ya 
sudah to ggak usah diungkit 
ungkit lagi. Maksudnya gitu lho. 
Kalau saya nggak nikah sama 
kamu, ya saya nikah sama teman 
saya itu. Wong saya udah nikah 
sama kamu, kenapa kok kamu 
masih memikirkan orang itu. Kan 
aneh. Aku kan udah nikah sama 
kamu, masak mbalik meneh kan 
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lucu. Makanya tak ancam kalau 
memang maksudmu seprti itu, 
yasudah anake openana tak 
tinggal, ini masih belum ada dua 
bulan. Dah aku ambil tas, ambil 
pakaian, anake openana saya tak 
pergi. Saya anak masih bisa buat 
lagi, silahkan. Tak suruh ngrawat 
sendiri. Trus akhire saya 
diganduli sambil nangis nagis 
sambil minta maaf.  

Trus akhire kok 1B 
mau memaafkan 
kenapa 1B? 

1B: Ya demi anak saya itu tadi. 
Ya kalau sudah minta maaf 
saya kira sudah mau berubah 
gitu. Tapi kayaknya masih 
belum, 1A masih cemburu 
sampai punya anak AB itu 
masih cemburuan sama orang. 
Yang dicemburuin apa. Kan 
memang 1A itu dengan orang itu 
kan memang nggak seneng 
dolan. Pulang kerja doa, pulang 
kerja doa, sering didalem omah. 
Kalau saya kan orangnya supel, 
suka kemana mana, paling nggak 
kan menggereja, memasyarakat. 
Trus cemburu. Trus akhire tak 
tantang itu.  

 
 
SK 
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-- 

Lha dulu ketika mau 
pernikahan, ada 
kendala kendala 
yang dihadapi 
nggak 1B? 

 

1B: Ya mung pro dan kontra, 

pokoke minta pulang ke jogja 
dulu. Kan habis nikah maunya 
pulang ke Jogja, tinggal sama 
mbok. Nek tinggal sama mbok 
trus nggak kerja meh makan 
opo? Saya gitu. Yang saya 
nggak mau, ya harus mandiri, 
bertahan dengan pekerjaannya 
1A jadi guru sma dulu trus 
akhirnya dimutasi ke smp 
sampe sekarang ini. Jatuh 
bangun nggak papa yang 
penting kita tetep berusaha 
keluarga utuh. 
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Apa to yang 1B 
upayakan untuk 
mempertahankan 
keutuhan 
perkawinan itu? 
Usahanya 1B 
gimana? 

1B: Selalu terus membangun 
kepercayaan diri,membangun 
kasih dalam keluarga. Saling 
memaafkan,saling mengerti 
perbedaan dua karakter 
manusia. Antara 1A yang egois 
juga yang suka ceplas ceplos 
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gitu. Saya harus bisa menaruh 
pasnya itu dimana supaya 1Amu 
itu nggak begitu 

A: tapi 1B sendiri 
sakit hati nggak pas 
gitu? 

Ya sakit hati, sakit hatinya paling 
saya diamkan saja gitu. 
 

RE Regulasi Emosi +++ 

Trus sembuhnya 
lagi, enaknya lagi 
gimana 1B? 
 

Ya dengan 1A yang sering cari 
cari perhatian gitu akhirnya luluh. 
Cari perhatian. Kalau saya 
biarkan itu trus nanti rajin, apa 
apa dikerjakan, trus rajin 
pokoknya. Saya biarkan saja, cari 
cari perhatian. 

   

Trus kalo pas ada 
masalh sama 1A, 
1B mengatasinya 
seperti apa apa?  

Masalah dengan 1A, saya 
dengan 1A tok? 

   

iya ribut berdua. Ya akhirya tak suruh mikir, nek 
berkata seperti itu tu pas apa 
nggak? Nek nggak bisa mikir lagi 
yasudah silahkan cari yang lain. 
Silahkan cari orang yang seperti 
saya. Cari yang lain coba, cario 
gapapa, yang bisa ngemong 
sampean. Tak suruk kembalio ke 
pacarmu itu saya juga tau. Trus 
diem saja. Akhire bisa merubah 
diri. 

PI Pengendalian 
Impuls 

+++ 

Lha terus gaimana 
to caranya 1B 
membuat 
hubungannya 1B 
dengan 1A bisa 
menjadi baik lagi, 
membuat keluarga 
ini menjadi lebih 
baik lagi? 

Dari hal hal yang negative, 
saya ambil positifnya saja. 
Contohe itu tadi, yang negatife ki 
kurang mempercayai pasangan 
itu nanti ambil positifnya apa 
gunanya wong sudah 
berkeluarga udah sekian tahun 
udah punya anak mosok yo mau 
macem macem. Nggak usah 
memikirkan hal hal yang tidak 
mungkin. 

SK Sistem Keyakinan +++ 

Bagaimana 1B 
henghadapi sama 
menyikapinya 
ketika ada godaan 
kesetiaan dalam 
perkawinan, 
misalnya pas ada 
konflik besar? Mulai 
nggak percaya apa 
piye gitu, 
mempertahankan 

Saya kembali ingat lagi janji 
perkawinan. Saya harus setia 

suka duka, sehat sakit. Dan 
selalu mohon Bimbingan Tuhan 
supaya tetap mempertahankan 
hubungan pernikahan.  

 

KP Komitmen 
Perkawinan 

+++ 
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dalam perkawinane 
gimana? 

Kalau setelah 
mengalami konflik 
trus kan 1A 1B  
berhasil 
menghadapi itu, 
berhasil itu dalam 
artian 1A 1B sudah 
bisa baikan lagi, 
lega itu rasane 
gimana dan apa 
yang 1B pelajari 
dari itu?  

Yo rasane nek wes apik apik yo  
nyaman dan tentram, moga 
moga ga ada hal kecil lain yang 
jadi pikiran lagi. Kadang yang 
buat nggak tentram itu yo justru 
omongan dari luar itu lho. 
Soalnya 1Amu gampang 
mendengar omongan orang 
begini begini begini. Pernah to 
kan dee belum punya android, 
saya udah punya. Saya kan 
koneksine kanke urusan kerja, 
urusan dinas, teman 
menggereja, ikatan guru gitu to, 
wa kan lumrah pasang wa. 
Kebetulan teman saya kan belum 
lancar namanya android. Saya 
pasang gambar kegiatan gitu ibu 
itu langsung ngomong ke 1A, wo 
ini bojone muejeng pasang 
gambar begini begini. Itu kan 
nggak tau to, gunanya apa kan 
nggak tau. Wong itu wa kan wajar 
nggak tau, kecuali facebook. 
Wes itu wes marah marah 
duwe hp hanya untuk gini gini 
gini, banting wae hpne gitu lho. 
Trus tak suruh buka, tak belajari 
nyoh bukaken ana apa isine. Itu 
foto kegiatan, foto di wa udah 
lumrah seperti itu. Trus wes 
bukaen isine apa, silahkan dilihat 
isine opo, pernah saya punya 
selingkuhan? Trus dia diem aja. 
Trus setelah dia punya main 
hape terus. Trus saya 
kembalikan lagi, sekarang udah 
punya hp sendiri wes pinter wes 
ngglitu wes nggak pernah 
ngomong ngomong diluar, wes 
ngekem wae ndek kamar. Trus 
kebetulan malam malam ada 
chat wa malam malam 
mengucapkan pada dulu yang 
pernah disukai pacar istilahnya. 
Langsung saya buka, wong 
malem malem kok memberi 
salam wong liya, karo bojone we 
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ming nyekeli hp. Langsung saya 
diamkan nggak saya sapa. 
Dulu saya punya wa Cuma 
pasang foto kegiatan kamu 
wes marah marah. Sedangkan 
sampean dewe malam malam 
mengucapkan salam ke bojone 
wong liyo opo itu nggak lebih 
menyakitkan. Trus saya tidur 

sendiri sendiri, sampai sekarang 
saya tidur sendiri, ben kamu 
bebas wa waan. Ya semenjak itu 
trus tak baca wane, malem 
malem mengucapkan salam 
kepada orang yang jauh disana, 
yang dekat aja nggak disalami. 
Ya takut sejak itu.  

Trus sampe 
sekarang dewe 
dewe? 

Ya kadang kadang, kan kalo tidur 
1A itu tempat tidure penuh buku, 
aku nggak mau sumpek sumpek 
itu. Wes tak tata kembali lagi, 
ambene sebelahe tidur ki buku. 
Jadinya tidur sama buku dia. 
Sejak itu nggak pusing soal hp, 
wong nggak punya kan pikirane 
negative to. Ternyata kamu 
sendiri yang begitu. Makanya 
taksuruh sana kembalio kesana. 
Dia diem aja takut. 

   

Tapi pernah nggak 
1B merasa sebal 
banget sama 1A? 

Ya sebel, ya pernah, hal hal spele 
gitu seperti pekerjaan rumah 
yang harusnya bisa dikerjakan 
sendiri,nggak usah nyewo orang, 
nyewo orang kan mengeluarkan 
biaya.  Itu yang sering bikin saya 
sebel. Akhirnya sambil sebel 
saya kerjakan sendiri.  

   

Pernah nggak to 1B 
sampe kepikiran  
kenapa harus nikah 
dengan 1A, 
bagaimana 
menghadapi pikiran 
itu? 

 

Ya pernah. Dulu waktu 
menghadapi hal hal yang sulit, 1B 
juga pernah tersirat dipikiran, 
dulu pengen nglamar jadi PNS 
nggak boleh, akhirnya jadinya 
seperti ini. Trus istilahnya ya 
belum cukup, hidupnya gini gini 
aja. Ya trus akhirnya pernah 
tersirat pikiran itu. Tapi Tuhan 
memberi jodoh ini, ya mudah 
mudahan Tuhan beri jalan 
keluar gitu aja. Pernah juga 
sebagai manusia mengeluh, kok 
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dulu jodohnya ini to Tuhan, 
seandainya dulu jodohnya 
dengan itu kan nggak seperti ini. 
Pernah juga wong sebagai 
manusia. 

Terus untuk 
mengatasi pikiran 
seperti itu gimana 
1B? 

Ya kahirnya kembali lagi 
kepada apa yang diberikan 
Tuhan. Tuhan memberikan 
jodoh pak Petrus, tidak kaya 
harta tapi kaya iman. Nggak 
punya kekayaan harta tapi 
imannya yang kuat.  Walaupun 
jatuh bangun, orangnya sulit 
keras kaya batu, tapi ya kembali 
ke Tuhan.Itu yang menguatkan 
saya.Saya harus memahami, 
mengerti dan bahkan saya juga 
harus membimbing. 1A itu 
orange gampang putus asa, 
gampang terpengaruh orang, 
pokoke sedikit banyak mirip 
dengan anake AA itu. Kalau AB 
itu sedikit banyak nurun saya, 
berani itu, orangnya berani 
menentang. Tapi kalau AA dulu 
memang diam. Tapi nggak tau 
hatinya memendam banyak. Opo 
opo iyo iyo jadi nggak berani, apa 
apa dipendam.  
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Apa to kunci 
pegangan 1B untuk 
menjaga hubungan 
hidup perkawinan 
1A dengan 1B, 
bagaimana 
bentuknya? 

1B: Kuncinya saling percaya 
dan saling menguatkan. Untuk 
saat ini kita nggak punya siapa 
siapa, orang tua nggak punya 
semua. Saling menguatkan, 
saling menjaga kasih yang suci 
itu tadi.  
 

SK 
 
SE 

Sistem Keyakinan 
 
Sikap Empati 

+++ 
 
+++ 

Bentuknya saling 
menguatkannya 1A 
dengan 1B itu 
gimana? 

Bentuknya misalnya disaat lagi 
imannya kita sedang tidak kuat 
ya kita saling menguatkan dan 
meneguhkan. Dengan kegereja 
bersama, berdoa bersama. 

Untungnya 1A itu orangnya 
nggak tahan dengan kesepian, 
jadi kemana mana 1B tu dibawa, 
kemana mana 1B diajak. Padahal 
1B itu kan kadang kadang wes 
capek, wes males pergi pergi, 
tapi dipaksa pergi bersama, 

HS Hidup Spiritual  +++ 
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ngancani istilahe. Kemana mana 
minta ditemani.  

Apalagi 1B yang 
mau disampaikan 
untuk sharing 
mengatasi masalah 
ketika dalam 
perkawinan? 

Ya itu tadi kita percaya dan 
yakin pemberian Tuhan tidak 
boleh disia siakan. Cinta suami 
istri itu yang memberi Tuhan, 
terkadang membuat 
menjengkelkan membuat putus 
asa, tapi kita udah menjawab 
mau dan bersedia dalam suka 
maupun duka, harus konsekuen 
dengan itu. Yang paling penting 
selalu berdoa pada Tuhan yang 
nggak mungkin pada manusia 
mungkin bagi Tuhan. Menurut 
saya kan ini masalah saya belum 
selesai, masalah anak terutama. 
Masalah AA kan belum selesai. 
Tapi saya yakin suatu saat nanti 
indah pada waktunya untuk AA 
itu. Tuhan memberi 
kesembuhan, meringankan 
beban yang dipikul AA. Tiap hari 
minta tuhan jalan yang terbaik, 
dan saya yakin bagi Tuhan tidak 
ada yang mustahil. Hanya bisa 
menguatkan karena sebagai 
manusiawi punya beban banyak, 
selalu minta pertolongan orang 
lain ya dokter, ya paranormal, ya 
Tuhan sendiri, semua saya 
padukan. Yang pertama Tuhan, 
dokter, trus ahli kebatinan 
gimana prosesnya. Karena untuk 
mengarahkan AA itu harus hati 
hati, nggak bisa dengan keras, 
nggak bisa dengan semacam 
paksaan itu nggak bisa. Harus 
pelan, hati hati sekali saya harus 
mendengarkan. Nanti dia 
ngomong banyak saya 
dengarkan trus saya beri solusi 
saya suruh nanggepi lagi. Kalau 
saya langsung Jangan, nanti 
pasti langsung meledak. Gitu ya 
tolong dipikir baik nggak, kalau 
menurut kamu cocok ada 
maknanya ada hasilnya ya 
monggo, untuk saat saati ini saya 
nggak bisa memaksa, nggak bisa 
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mengatur, saya mengikuti 
arusnya AA dulu. Yang penting 
nggak merugikan orang lain. Ya 
sekarang dijogja mungkin punya 
angan angan, bisa nyaman 
batinnya, siapa tau nanti ada 
kesembuhan dari sana. Kan 
orang perlu kenyamanan. Kalau 
orang setiap hari ketemu orang 
yang dibenci, dendam selalu 
hidup. Terutama kan dendam 
sama bapaknya itu. Yang saya 
rasakan kalau waktu marah 
marah bapaknya yang dimusuhi. 
Membunuh cita cita. Dia 
menganggap dengan nggak 
boleh ke ISI dimasukkan seminari 
itu membunuh cita cita katanya. 
Itu menjadi beban saya yang 
terurai. Ya mudah mudahan dia 
disana bisa refleksi, 
menenangkan pikiran dan bisa 
menemukan jalan untuk AA. Ya 
saya mohon doane buat 
kesembuhan AA. Batinnya tu biar 
merasa nyaman. Bisa dikatakan 
dia itu punya luka batin juga, 
memendam pikiran yang berat. 
Dulu waktu smp bapaknya keras 
sekali. Suka mukul gitu lho. Kan 
anak seperti itu nggak usah 
dipukul gitu lho. Akhirnya kan AA 
juga balas dendam, dulu waktu 
meledak ledak itu bapaknya 
sampai dibawakan arit, mau 
disabit. Akhirnya bapaknya tak 
suruk pergi ke tempat lain. Kalau 
sama saya nggak berani. Trus 
pelan pelan tak bawa ke dokter 
trus dikasih obat biar tenang. 
Kalau minum obat trus bisa tidur 
kan syarafnya ada yang tenang. 
Kelihatan kalau marah tu ototnya 
ada yang tegang, itu pasti 
emosinya datang, pasti dia itu 
ribut, jangan sampai membuat 
dia marah. Mesti dia mikir opo 
gitu lho sehingga terpancing 
emosi. Trus sing dimusuhi 
bapake. Aku biyen sekolah 
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ngene ra oleh, ngene ra oleh, cilik 
digepuki bilangnya gitu.  Kalau 
pas cilik dolan nggak pulang 
dibawain gitik trus diceples. 1A itu 
kereng. Mungkin dari situ 
pikirannya AA numpuk numpuk 
numpuk trus sekarang berani. 
Waktu lulus sma seminari itu kan 
lulus karepe bapake cepet 
pulang, tapi kan AA masih 
seneng seneng sama temen 
temene disana, nggak langsung 
pulang, 3 hari baru pulang sama 
teman temannya dari 
probolinggo kesini. Yang saya 
nggak suka 1A itu gampang 
spontanita itu lho wong masih 
ada teman temannya disini 
belumpulang AA udah dimarahi 
dikamar. Kan istilahnya AA jadi 
beban mental, malu, nha sejak itu 
AA mengalami down. Semenjak 
itu beberapa waktu kemudian 
timbil perilaku yang kayaknya 
nggak pas. Ya mungkin AA 
beban mental itu jadi numpuk 
numpuk trus mbledos. Itu yang 
saya sesali, dimarah marahi 
dikamar, nddak tau sampai 
pecah, lawange dikunci 
lawangnya tak dobrak. Trus 
bapaknya marah marah keluar. 
Ya itu yang saya sesalkan, wong 
masih ada teman temannya. 
1Amu itu nggak tau malu, nek 
marah marah nggak peduli ada 
orang. Kan yo malu to wong udah 
SMA kok, wong anak laki laki. 
Mbok bene masih melepas 
kesenangan, kan bentar lagi 
pisah to sama temen temene. Itu 
juga sempet meledak itu AA. 
Berarti kan selama ini itu 
dipendem, akhirnya kan 
dendamnya sama bapaknya. 
Trus pas di seminari itu 1Amu itu 
pokoke buke [okokebke, istilahe 
nggak mau jenguk anaknya 
kesana itu saya terus, dia itu lebih 
mementingkan pekerjaannya 
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sekolah, ya saya yang kesana 
jenguk biasanya ijin dua hari 
untuk jenguk, untuk anter uang 
AA, mengirim makanan. Kadang 
sebulan sekali, kadang dua bulan 
sekali. Itu juga sempet meledak 
AA itu, aku ndeksemiari bapak 
nggak tau ngendangi. Malah 
ibuku wong wedok rana dewe. 
Pokoke apa yang dipikirkan 
dikeluarkan semua kalo marah. 
Keluar semua kalo pas marah 
marah itu. Waktu kejogja bawa 
sepeda bapaknya itu, kan dia tau 
itu sepeda bapaknya, mungkin 
dia pas emosi, pas marah gitu 
ditinggal. Pokoke apa apa 
pemberian dari bapake kalo 
marah dibuang. Yang terakhir itu 
kemarin hp , butuh duit mau 
dijual. Saya bilang itu hasil 
keringete ibuk, bapak ming 
nambahi sitik, nek itu mbok jual 
brarti koe wes nggak mau karo 
ibuk. Kamu menjual kasih sayang 
ibuk, nek ngasi mbok dol brarti 
koe wes ra sayang karo ibuk. Nek 
mbok dol terserah aku nggak 
akan membelikan hp lagi, ibu wes 
banyak membelikan hp, iki wes 
ke empat. Sedikit banyak sama 
saya manut, banyak manutnya. 
Habis meledak ledak itu yang 
dicari ibu. Karena dari dulu nggak 
mau melawan trus tersimpan 
terus. 1A itu keras kaya mbah 
kakung dulu. Waktu smp dolan 
digoleki dibawain gitik. Wong wes 
gede dolan dicariin kan malu to. 
Mungkin sedikit sedikit sedikit hal 
hal seperti itu numpuk 
dipikirannya AA sehingga 
mledos. Ya mbledosnya seperti 
ini. Ya kemarin pas sempet kuliah 
di kanjuruan itu trus sebelum 
minggat itu kan saya tanya masih 
pengen kuliah nggak, trus dianya 
nggak mau pilih dibelikan sepeda 
wae, saya bilang tapi ojo meri 
karo AB. AB pengene ming 

115 

 



 
 

116 
 

Verbatim Subyek 2A & 2B 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan Int 

Flash back jaman 
dulu, jaman waktu 
masih pacaran, 
kenapa kok dulu 
bisa saling tertarik 
trus memutuskan 
jalan berdua?  

2B: tertarikmu padaku opo pak? 
Hayo ngomong. Tertarikmu mergo 
ngopo? Ketertarikanmu karo aku ki 
opo? ngomongo. 
2A: kalau aku dulu kan ya pernah 
mengalami pacaran satu dua kali 
tapi nggak nggak mantep akhirnya. 
Cuma pacaran pacaran pacaran  
2B: kurang gede kalik 
2A: saya seleranya yang lebih tinggi 
dari saya. Karena belum dapat kerja 
jadi itu sekedar pilihan pilihan aja 
belum mantep. Setelah bekerja 
baru berapa tahunlah awal awal, 
maksudnya bekerja tetap punya 
penghasilan tetap saya berpikir ah 
kedepan saya harus punya 
kepastian istri yang tetep gitu lho.  
2B : ana istri ora tetep? 
2A: tapi mungki temen temen, 
waktu itu kost dikampung, wes kae 
sebelahmu ana cewek. Tapi sama 
sama kostnya. Saya kost disebelah, 
kostnya bersebelahan.  
2B : ho.o kamar mandinya jadi satu 
2A: tapi dia juga punya pacar juga.  
2B: iya waktu itu 2B punya pacar. 
Dia membaca, kayak orang liat 
panggung sandiwara, jadi 2A itu 
kaya liat panggung sandiwara, jadi 
keluar masuke pacar saya dia 
ngerti. 
2A: jadi saling panas panasan to, 
tapi disisi lain 2B itu ikut, nggak 
bukan orang tuanya sendiri ya sing 
tok eloni ki..  
2B:  sing tak ikuti buka orangtuaku 
sendiri, karena ibuku dulu itu ke 
Semarang itu nyusul kakake Ibu, 
kuliah di farming migas, mungkin 

   

kuliah. Trus setelah itu meledak 
ledak lagi pengen kuliah di ISI, 
trus akhirnya diajak terapi ke 
psikolog itu. Kan disuruh terapi 
terus biar bisa kuliah. Kalau 
keadaannya seperti ini kan 
nggakbisa, kuliah itu abot.  
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dirimu nggak tau. Setelah dia 
lulusdia itu dibendung diluar jawa 
sana. Yaudah trus aku kelimpungan 
dong, akhire aku cari kerjaan, 
akhire dapet di serikat buruh 
pariwisata jadi wakilnya sekretaris 
tetapi konyol, ketuane saya itu 
pengen njodohke saya dengan 
ponakane gitu lho. Waktu itu 
ponakane jadi carik gitu lho. Aku 
emoh kok jodoh jodohan iki musim 
opo, aku emoh. Setelah 2B nggak 
mau tu gaji nggak dikasih, uang kost 
nggak dikasih. 2A pun nggak tau 
sejarah itu. Akhirnya ada pegawai 
dari pariwisata itu namanya Pak ES. 
Pulang kerumahku aja nanti bantu 
bantu Mbak Y, Mbak Y itu istrinya 
nanti sambil cari kerja yang lain. 
Emange kerjaan hanya disini saja. 
Yawes aku ngikut, wong kepepet itu 
ngikut penting aku punya prinsip. 
Akhirnya aku ngikut trus cari kerja 
lagi akhirnya dapet di hotel. 
Akhirnya saya hubungan dengan 
Pak ES itu saya anggep seperti 
saudara, seperti kakakku wong aku 
disini juga nggak ada siapa siapa. 
Lha nggak taunya disitu sendiri Pak 
ES itu juga punya maksud juga. Dia 
punya jago, kakanya itu belum 
nikah, kepengen dijodohkan 
dengan kakaknya. Jadi keluar dari 
buaya masuk kemulut singa. Disitu 
kakaknya dokter di Bandung sana. 
Pernah 2B diajak ke Bandung sana 
dikenalke gitu. Nggak suka ya, jadi 
kayak dipaksakke gitu. Aku nggak 
suka ah, kalo aku nggak suka nggak 
bisa ngajeni orang, kalau orang 
nggak suka kan nggak bisa ngajeni. 
Akhirnya ku kekeh aku nggak mau. 
Saat itu kalo 2B itu punya temen, 
dia itu kaya memusuhi gitu lho. 
Saya ketemu di ini, itu juga 
dimusuhi, setelah dapet ini, aku 
putus dari sana nggak nyambung 
lagi.  
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2A: tapi dia masih pacaran ding, 
masih temennya yang suka bawa 
motor bebek sopo? 
2B: iya guru sma, waktu itu aku 
pacaran sama guru sma. Waktu itu 
aku putus gara gara apa, 2B itu 
punya tanah tak jual, karena aku 
nggak suka uangnya akhirnya 
uangnya tak kasihke yang tak ikuti 
itu lho. Nih uangnya silahkan, mau 
buat apa silahkan. Iya setelah itu 
cuma 2B kepikiran rejeki nanti 
Tuhan kasih. Sedangkan ibu saya 
tanya uangnya Tlogosari itu buat 
opo kok mbok jual? Aku jawab tak 
tabung, tak bohongin.  

lanjut 2A aja. 
Kenapa kok dulu 
bisa tertarik gitu 
2A? 

2A: nggak kalo aku tadinya ya 
kebetulan ya bersebelahan hanya 
di batesin gedek itu, bukan tembok. 
Trus dia tau kalo aku udah tau kalo 
pacarnya datang, ya pak gurunya 
itu. Disitu kan aku banyak temen 
temen juga dikampung. “Wah 
tumpakane merci og di, he e og 
tumpakane merci”. Lama kelamaan 
mungkin dia tau juga ya oh yang 
sebelah itu kok do rame rame, opo 
mungkin sebelah itu pacarnya gitu 
to. Mungkin dah setengah tau saya 
itu pacarnya mungkin. Lama 
kelamaan akhirnya dia jarang 
jarang datang juga, akhirnya aku 
dateng ke rumahnya, sempet 
ngobrol ngobrol. Tapi itu yang diikuti 
kakaknya apa apa itu nganu tenan 
og. 
2B:  awalnya apa, 17 agustus 
jadian, dikampung kan kitapada 
ikut, dia duduk bersebelahan dia 
tanya “Kok pak guru nggak ngajar 
lagi di situ?”“Iya kok aku mau ganti 
guru.” Iya aku masih inget banget 
bahasa itu. Akhirnya ganti gurunya 
dia. 
2A: aku juga masih bimbang, aku 
masih juga masih punya pacar, aku 
bilang heh aku saiki dah punya 
pacar mendingan ya kita biasa aja 
kaya temen.  
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2B: oh diputus sama pacarnya, baru 
kali ini dia ngomong. Kasihan 
2A: nggak dia tetep ngomong aku 
dijadikan yang kedua nggak papa. 

Jadi 2A itu 
pacaran sama 2B 
tapi 2A masih 
punya pacar? 
 

2B:iya tapi dia diputusin sama 
pacarnya gitu. Karena pacarnya 
udah punya pacar. Dia ngomonge 
udah nembak 2B trus ngomong 
udah punya pacar, trus pacare 
nekat pengen dijadikan yang kedua 
2A: padahal terpautnya 15 tahun  
2B: brarti masih muda banget to 
2A: aku udah kerja, dia masih 
sekolah. Kalo jadi beneran kan kaya 
momong gitu to.  
2B: kan kalo sama ibu kan nggak 
momong 
2A: kan saya udah dioyak umur. 
Kerja aja udah umur 30 piro baru 
masuk kerja kok,soalnya pindah 
pindah disana disini.  
2B: kan menentukan pekerjaan itu 
nggak mudah, apalagi masa 
sekarang. 
2A: saya pacaran ini juga nggak 
mudah, setiap gini,saya tau yang 
kayak gitu tu inginnya Cuma buat 
jalan minta minta gitu lho.  
2B : siapa? 
2A: ya Pak H, alesane buat operasi  
2B: yang sering saya ikutin itu, 
sering dateng kedia minta apa gitu 
2A: dikira saya pegawai, wah neng 
bank ki enak yo, padahal kan saya 
baru. 2B: jadi 2B kerja disitu itu gaji 
buat nutup kebutuhan mereka. 
2A: iya jadi ini kaya pemerasan 
halus. 2B: ya kan pegawai negeri 
waktu itu memang mines lah 
gajinya, ya itulah masalalu 2B 
 

   

Lha 2B 2A itu 
pacaran berapa 
lama? 
 

2B: yaitu 17 Agustus sampai April 
bulan depan itu menikah. 
2A: sebetulnya waktu itu belum 
kepikiran ini mau nikah tu belum 
kepikiran. 

   

Terus apa yang 
membuat 
akhirnya mau 
menikah 2A? 

2A: trus akhirya saya kan untuk 
itu kan butuh modal juga kan, 
padahal saya kerja kan baru 
berapa tahun 
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2B: dia bingung  
2A: baru awal masuk kan gaji aja 
buat kos sama makan masih 
nombok. 
2B:  dia dari segi biaya nggak 
siap, segi umur udah tuwo, adik 
adiknya udah nikah semua. Sama 
saja dengan 2Bk saudara laki 
semua, 2B juga yang terakhir. 
Nggak tau mungkin Tuhan 
menunjukkan orang yang begini ni. 
Sing nganyelke.  
2A: punya rumah, punya istri itu 
nggak kepikir, oranglain yang 
mendorong. Daripada kamu, wes 
to wes cedak ndang ditembung 
wae. Gek nikah tuku omah, aku 
cuma ketawa ketawa.  
2B:  soale kalo nggak ndang 
ditembung uripe dia nggak temoto 
terus, dia makanpun mungkin 
nggak kepikiran mampu  
2A: akhirnya suatu saat orang yang 
ditempati itu ngejar sampe rumah. 
Koe ngomonge gandeng mbek iki 
to, lha iki nelpon neng kene og, koe 
kon nembung, lha aku rung kepikir 
og.  
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Yang nelepon 
siapa 2A? 
 

2A: yang ditempate ini to udah 
nelepon ke solo, aku belum siap. 
Dikira saya main main.  
2B: itu dorongan dari saya supaya 
bisa menentukan sikap, karena 
waktu pacaran dengan 2A, saya 
juga ada pacar lain. Yang menekan 
saya supaya cepet ndang dinikah. 
Pacare saya itu kebetulan orang 
luar negeri. Trus saya kompori 
dengan 2A, enake aku sama kamu 
apa sama iki? Trus 2A bilang aku 
sih nggak papa kamu sama itu, tapi 
pengalaman yang sudah sudah itu, 
nek karo wong luar negeri yo nek 
ngko dadi, nek nggak ngko 
mesakne anakmu ngko 
kewarganegaraane kasihan. Iyo yo. 
Lucu to 

   

Jadi 2A itu 
sebenernya 
memperbolehkan 

2B: Padahal yang itu tu orang tuane 
sayang banget, sampai pas udah 
menikah orang tuanya kesini, sering 
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ya, tapi pelan 
pelan bilang ngko 
ki angel uripmu 

ke indonesia “2B piye?” Dia kan 
bisa bahasa jawa. Trus aku bilang 
tante kan aku udah menikah. 
Gapapa suatu saat kalau kamu 
nggak suka sama suamimu, kita 
masih mau menerima. Lha iki tak 
ceritakno sekarang. Trus saya 
bilang kalo yang namanya 
pernikahan itu kalo orang jawa itu 
acara yang paling sakral, suka 
tidak suka saya harus berusaha 
menyayangi, kalo bisa sampe 
nini nini, sampe kita tua. Akhirnya 

dari itu dia bisa menerima. Padahal 
2B, dia kan keluarganya ada yang 
di Indonesia di daerah mataram. 
“2B padahal kita udah bikin rumah 
lho, kalau sewaktu waktu kita ke 
Indonesia nggak perlu nginep di 
hotel” Keluarganya kan tinggal 
didaerah mataram sana. Lha udah, 
tetapi semua itu kehidupan itu 
sudah diatur Tuhan, saya dengan 
siapa akhirnya 2B dijodohkan 
dengan itu sama Tuhan. Dengan 
inipun tidak dengan mudah kita 
kawin. Saat pernikahanpun kita 
juga menghadapi masalah paham. 
2B waktu itu sudah kristen. Sudah 
babtis tapi waktu masa peralihan itu 
yang belum bisa 2B menanamkan 
iman secara kuat kan belum. 
 

 
 
KP 

 
 
Komitmen 
Perkawinan 

 
 
+++ 

Nyuwun sewu 2B 
dulu apa to? 

2B: Islam, aku tu anak Tuhan 
peralihan. Jadi mungkin aku itu 
bersyukur hidupku itu diselamatkan. 
Itu berawal bisa kenal Tuhan Yesus 
itu gara gara Ibunya 2B, saat sakit 
sakitan itu hanya pengen apa, 
menyembah yang pengen 
menjadikan hidup. Setiap wudhu 
dia sakit, setiap wudhu dia 
kedinginan, setiap wudhu 
menjadikan dia sakit. Akhirnya 
kenal Tuhan Yesus disitu dia bisa 
bernyanyi, bisa berdoa tanpa harus 
kedinginan, tanpa harus kesakitan 
kan gitu, dan tidak ditentukan 
waktunya 5 kali sehari harus, nek 
ditempat Tuhan Yesus bisa 
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sewaktu waktu simpel kan. 
Sebetulnya memberi kita ruang dan 
waktu untuk mendekatkan diri 
dengan Tuhan itu tidak terbatas, 
tidak diatur sehari itu berapa kali 
kan tidak. Mau sehari 50 kalipun 
kan nggak papa, setiap saat kan itu 
sah kan gitu.  
2A: tapi yang diikuti maunya nggak 
gitu 
2B: Waktu itu kita mau menikah 
kakak 2B, “wes neng KUA wae wes 
repot repot”. Tapi 2A ini, puji Tuhan 
ini lantaran Tuhan menyelamatkan 
aku juga. Aku pengen kawin 
Kristen, walaupun beliau ini 
nggak pernah kegereja, nggak 
pernah jadi anggota gereja 
manapun, akhirnya saya sendiri 
berusaha menjadikan anggota 
gereja. 
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Tapi 2A dulu udah 
kristen juga? 

2B: Ya Kristennya aku-akuan juga. 
Karena sekolahnya di kristen, 
temen temennya kristen itu yang 
menguatkan dia.  
2A: orangtuaku aja yang ibuku itu 
muslim, babtis sampai menjadi 
digereja itu paling disayang. wong 
koe sing ngoyak ngoyak aku mlebu 
grejo kok malah saiki koe sing 
keset. Sampai 2B saya sakit apa itu 
sembuh. Saya kalo dirumah waktu 
itu 2B kalo mau kerumah sakit 2B 
opname mesti kan aku dulu. 
Akhrinya saudara dari 2B yang 
dijogja itu. Wes 2B ben disini wae, 
akhirnya dimasukkan dirumah sakit 
sampe sembuh. Lagi sembuh 
kembali ke solo rajin ke gereja. 
Sampe dia tu aku wes ra pate lara i 
piye, wes ndang golek wae wong 
adi adimu e wes nikah og. Akhirnya 
borong ke semarang kebetulan 
dekat bersebelahan itu. Pernah 
sampe kebetulan marah rame rame 
akhirnya dia yang pindah, yang 
diikuti pindah. Wes daripada gini 
kita pindah aja. Tapi ya tak takonke 
pindah neng ndi? Ternyata depan 
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rumah. Teman teman saya pada 
ketawa. Lha pindah ngontrak 
ngarepe. Tibake raiso pisah oh, aku 
ya ketawa geli.  
2B: tapi ya memang sama 2A nggak 
suka ya harus berani menentukan 
sikap.  
2A: akhirnya saya berani, kan dia 
galak justru saya tambah berani. 
2B: nggak mungkit to saya ikut 
orang terus.  
2A: setiap ada acara malah tak ajak 
pergi dia, nanti pulangnya nggak 
usah malem malem. Tunggu dulu, 
saya pas ada acara kan jamnya 
harus tepat, nggak bisa. Setengah 7 
janjian. Yok kita keluar aku ada 
acara di provinsi setengah 7 dia 
boleh ikut, biasanya nngak boleh 
keluar to, trus sekali sekali tak ajak 
keluar, tak pamerke kancaku. 
Waktu itu dia nggak keluar keluar, 
kalau keluar sebelum mahrib itu 
katanya nggak bagus, harus 
nunggu mahrib dulu. Wah tak 
tinggal jalan sendiri, saya langsung 
jalan aja, saya nggak bisa 
menunggu nunggu waktu, dia 
langsung nututi. Aku cuek aja dikira 
saya nggak berani. 
 

Apa yang 
membuat 
akhirnya 
membuat 2A 
sama 2B yok 
akhirnya menikah 
berdua? 

2A: Akhirnya kan kesepakatan 
orangtua, wes kowe wes mantep, 
ya aku cuma itu tadi minta 
supaya nanti tidak anu, kita sama 
sama seiman, dia udah janji mau. 
2B: wong saya juga udah babtis 
akhirnya apa yang dibutuhkan 
beli beli sendiri.Akhirnya yo apa, 
yang mindahke dia kegerejane 
saya yo saya, menjadikan dia 
anggota, babtis juga dia disitu, 
karena dia nggak punya gereja 
karena pengakuan Kristen itu dia 
nggak jadi anggota gereja 
manapun, jadi harus jadi 
anggotanya gereja saya dulu 
baru bisa nikah. Cuma walaupun 
dia nggak punya Rumah Tuhan, 
tapi dihatinya punya rumah 
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Tuhan, mungkin lebih kuat. 
Walaupun sampai rumah 
tanggapun dia sendiri belum 
begitu giat kegereja. Tapi 
diotaknya, dihatinya itu ada 
rumah Tuhan.  
2A: dia yang mau memutusi setelah 
sampai dirumah mantep perjanjian 
di gereja. Juga nggak berjalan 
mulus seisi orang tuanya mau, tapi 
saudaranya ada yang setengah 
menentang. Menentangnya tu 
kenapa harus di situ? Kalau di situ 
kan prosenya nggak gampang. 
2B: Kan kalo digereja prosenya 
nggak gampang, kalu di KUA kan 
prosesnya cepat to. Kalau di gereja 
kan dia harus pindah dulu harus 
babtis dulu, akhirnya saya yang 
puter otak, akhirnya saya bilang 
sama mertua. Bu tolong carikan 
surat pindah dari gerejanya 2B 
untuk anaknya.  KTPpun harus 
pindah ke tempatku juga gitu 
prosesnya. Ya itulah setiap sesuatu 
setiap harapan yang ingin dicapai 
pasti perlu proses, ya seperti juga 
kalian skripsi, mau mewujudkan 
angan angan biar terwujud ya cari 
cari kaya gini to untuk mewujudkan.  
2A: saudaranya tu maksudnya mau 
cepet, nanti setelah di KUA 
terserah, tetapi saya banyak yang 
memasuki kalau kamu menikah 
dengan kepercayaan brarti kamu 
sudah di stempel, kalau mau pindah 
nggak semudah itu. Dan saya 
memutuskan ini orangtua saya 
ada, calon mertua ada. Dah kalo 
ini saya sudah dengan calon istri 
saya, saya sudah sepakat mau 
menjalani dengan cara ini. Kalau 
ini tidak direstui monggo mumpung 
ini belum terlanjur, trus rame. 
Orantua saya lho koe ki maune piye 
kok ora nganu ki. Lho aku kan wes 
ngomong to pak. Om saya 
sebenarnya juga netral terserah 
saja. Akhirnya rame. Lha saya ke 
semarang udah janjian, yaudah 
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sekarang dicoba ke gereja yang 
mau dituju itu, ya kita ke gerejanya 
itu di boyolali, pantekosta itu. Trus 
ketemu pendetanya, lho lha wong 
ini tu dulu sama orangtuanya sudah 
dibabtis, kenapakok harus pindah 
pindah kenapa harus dipersulit, 
Cuma saya pak nyuwun sewu saya 
yang nggak punya rumah. 
2B: trus kita usahain tadi, 
ternyata semuanya dimudahkan. 
Akhirnya seminggu apa dua 
minggu gitu menentukan hari ya 
bisa.  
2A: tapi setelah itu baru bisa buka 
bukaan, oh ini pacarku, oh ini 
pacarmu ya ga papa. Saya dulu 
main kadang kadang acara main 
music dikantor sehari nginep 
nggak masalah. Akhire nggak 
kepikiran apa ya kepikiran ke 
orang lain, yang penting kita los. 
Kalo kita nggak saling percaya 
nanti yow ah kae lungo karo 
wong ngene ngene. Ya terbuka 
aja.  
2B: Yang membuat saling terbuka 
juga saling menanamkan 
kepercayaan seperti saya hanya 
percaya suami melangkah hanya 
selangkah dari pintu, itu yang 
dipikirkan untuk keluarga, jadi 2B 
nggak pernah berpikir kamu 
pergi dengan siapa, mau apa itu 
nggak pernah saya pikirkan. 
Cuma yang saya pikirkan ke kantor 
pulangnya telat mesti kan 
kepikirannya neko neko, nanti 
dijalan kenapa ada apa itu mesti 2B 
yang cari. Tapi kalau pergi kemana 
keluar kota itu nggak saya pikirkan. 
2A: masa bujang itu, habiskan saja 
masa bujang. Saya paling mbeling. 
Mungkin kalo saya ketemu temen 
temen saya di solo.  
2B:  istilahe 2B itu dapet orang 
mbambung. Orang mbeling. Orang 
mbambung itu ya udah mbeling, 
sulit ditoto, semua dilakukan sesuai 
dengan pikiran dan isi hatine sendiri 
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tanpa memperharikan resiko 
sekitarnya gimana, perasaan orang 
lain gimana, itu orang mbambung 
 

Lha itu kok 2B 
bisa menerima 2A 
yang kaya gitu itu 
bagaimana 2B? 
Maksudnya 2A 
gimana kok bisa 
saling menerima 
kekurangan 
masing masing 
gitu?  

2B: dalam prosespun nggak 
gampang sebenarnya, sebenarnya 
2B baru sadari itu yang namanya 
pernikahan itu menyatukan dua hati 
yang berbeda, ternyata ya memang 
tidak mudah. Tetapi kalo yang 
satu bisa membuka hati bisa 
menerima kekurangan dan 
kelebihannya ya itu juga yang 
akhirnya membuat 2B juga 
sampe sekarang masih utuh. 
Karena menghadapi wing 
mbambung itu nggak gampang. 
Ketika hamil si BA. Pak terke prikso, 
sek aku kesel. Itu salah satu contoh. 
Mas, pas hamil BB, perutku kok 
kremes kremes kenapa ya, ya 
nggak tau aku selak pengen neng 
kantor og, jam e wes jam semene. 
Aku nggak nglarang kamu ke kantor 
aku Cuma mau cerita kok. Setelah 
itu dia sampe di kantor, mungkin 
belum sampe anake sudah lahir. 
Aku ngelus sama yang m2Aong 
rino. De mah kok perutku kruwes 
kruwes opo laper yo de? Lha piye to 
mbo dahar to bu. Tapi kok jek ngene 
meneh. Trus saya bilang ke 
sebelah, “ti ngopo yo ki kok perutku 
kremes kremes terus ya ti opo meh 
ngelahirke yo ti.”“Heh ndang dibawa 
ke rumah sakit mumpung taksi itu 
mulih.” Setelah dipanggilke sampai 
dirumah sakit bunda dokter 
langsung bilang buk cepet mapan 
aja buk, ini sudah siap lahir. Setelah 
mapan langsung lahir. Setelah itu 
lahir, ini tak telepon tu lho anakmu 
lahir. Oh iya to. 
2A: itu setelah lahir saya mau ke 
rumah sakit. Yo itu ditinggal dulu aja 
to pak. Nggak papa nanti biar dek 
agus yang ngelanjutin. Selamat ya, 
lho ngapa pak? ibunya sudah 
melahirkan. 
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2B: itu dari segi melahirkan aja gitu, 
apalagi dari segi sakit, dari segi 
sekolah. Tau sekolah itu tau tempat 
anaknya sekolah, tau anaknya di 
UNIKA itu waktu wisudanya si Rino 
ow ini to template Rino belajar.  
2A: aku itu dari anak anak dari kelas 
nol sampe kuliah tempatnya mana 
itu nggak tau. 
2B: nek sakit, apa mbok aku 
mondar mandir dokter ke rumah 
sakit ya nggak pernah bilang. 
Tengah malempun aku ke dokter 
aku nggak pernah bilang, Cuma 
pamit. Aku ke dokter sek ya, yoh. 
Nggak tau aku di tengah jalan tu cari 
temen siapa, apa aku diterke 
generuwo sekalipun nggak tau.  
2A: tapi nek setiap pindah tempat 
dapet orang kaya sodara 
2B: Tapi nek sudah sampe opname, 
udah dapet tempat di ruang berapa, 
baru saya ngabari. Karena 2B 
menyadari bermodal yang masa 
mudanya mbambung, diajak gini 
tu sulit. Kalo terus tak rasakne 
ngko aku ndak menangis terus. 
Nha itu lebih baik saya ambil 
sikap demi kebaikan.  

2A: yang penting ya itu tadi nek 
saya tu nggak cari menang, sebagai 
suami itu nggak cari menang. Mana 
yang longgar, pekerjaan 2B tu 
nggak harus begini begini. Saya 
uang, ka nada juga setelah 
menikah kana gaji itu haknya 
istri. Saya dapet gaji nyoh semua 
tak kasihke. Kalau bagi saya, 
saya kepikiran saya mau nganu 
nggak, yaudah besok bayar ora 
anak anak, nyoh piro to, 
bukannya saya mau 
memonopoli, nggak 
2B: sampai sekarang cukup tidak 
tau, nggak cukup ya tidak tau, 2B 
cari tambahan dimana lebih berapa 
yasudah itu nggak tau. Apalagi pas 
2A udah pensiun kan roni masih 
SMA itu juga nggak cerita. Bahkan 
gaji saya pensiun juga berapa, 
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tetapi puji Tuhan ternyata juga 
selagi kita dikasih hidup, semua 
mencukupkan kebutuhan 
hidup.Bukannya trus kita pengen 
mobil trus tetek bengek Tuhan 
kasih itu nggak, selagi cukupan 
kebutuhan kita itu sudah 
bersyukur. Nyatanya sampai 
sekarang juga si pungki udah 
skripsi 2B juga belum melarat, 
istilahnya kan begitu. Brarti kan 
kecukupan.  
2A: yang penting itu saya dapentya 
segini keluarnya ya balance jangan 
lebih 
2B: ya itulah orang yang nggak 
paham sampai sekarang. Karena 
kita saling menerima aja, saling 
menerima kondisi, saling 
menerima kekurangan dan 
kelebihannya. Kelebihannya 2A 
itu apa, pikirannya nggak kemana 
mana, orangnya juga nggak 
kemana mana. 
2A: sikile diidak dinehi rantaihahaha 
2B: Kadang orang lain dikira 2A 2B 
streng. Sampai 2A nggak 
merokokpun 2B nggak yang 
melarang. Kadang orang lain itu 
kenapa 2A, dialarang merokok 
sama 2B ya. Oh tidak, 2A merokok 
nggak tau kebutuhan cukup atau 
tidak, 2B nggak mikir itu, tetapi buat 
2B, rokok itu kebutuhan pokoknya 
pak kari. Yasudah seperti 2B beli 
beras kalo belanja. Beli beras 35 
kilo, beli rokok 3 slop, seperti sudah 
kebutuhan pokok. Kalo sudah 
merokok, ngopi, dia itu ngopinya 
kuat. 2B kalo beli kopi itu dua 
bungkus yang gede gede itu yang 
200 gram, trus kalo beli gula itu 
kadang 5 kg 10 kg, karena apa, 
supaya nggak kekurangan aja. 
Lebih baik 2B menyimpan barang 
daripada 2B masih punya uang 
sedikit tapi 2B nggak punya apa 
apa. Itu lho. Sekalipun makan nasi 
tok pun ada beras. Pas dia sudah 
pensiun saya cukupi. Tapi kenapa 
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2B belikan sekian slop, karena 2B 
nggak mau orang berpikir begini, 
wah pak kari kae setelah pensiun 
tuku rokoke ngecer neng warung 
tuku siji siji. Itu hanya 2B merasa 
malu saja, seperti kok suamiku 
nggak tak urusi. Karena 2B 
membelikan nggak dari setelah 
pensiun, tapi memang dari dulu. 
Jadi setelah pensiun pun 2B nggak 
merasa kurang kurang. Walaupun 
2B tu banyak masukan. Lha wong 
suami ngrokok kok malah di jor, 
podo wae kan kaya ngeracuni. Kalo 
2Bk tu nggak mau semua itu 
melakukan Karena terpaksa, biar itu 
dari hati sendiri. Tetapi ternyata 
pada saatnya juga dia lepas sendiri, 
walaupun stok rokok itu masih 2 
slop lebih sampe setengah bulan 
masih utuh, trus tak bawa ke toko 
lagi. 2A rokok ini nek tak balikke 
boleh? Lha kenapa to. Lah suamiku 
udah nggak ngrokok lagi soale. Lho 
ya puji Tuhan to. Trus mau ambil 
uang? Nggak usah kasih beras 
wae. Lha itulah bagaimana rumah 
tangga itu bisa saling ngemong aja.  
2A: ya saling memahami 
2B: Ya walaupun kadang kadang itu 
2B  juga sering nuntut juga, heh 
mbok kamu itu belajar 
memperhatikan pasangan.  
2A: saya seneng koleksi batu batu 
gitu sebelum musim itu saya udah 
koleksi, Cuma saya itu nggak punya 
modal nggak punya tempat, tapi 
saya pengen, diatas itu masih ada, 
dibawah banyak itu. Ini bingung 
sampai marah marah, dikira gaji 
saya itu untuk itu, nggak saya uang 
untuk anak anak nyoh ini duit untuk 
anak anak masih cukup. Lha entuk 
duit seko endi? Yang penting masih 
cukup. Kadang itu ada acara kantor 
pembukaan tabungan di 
pekalongan, saya nggak ngomong 
paling paling yok jalan jalan, marah 
marah 2B. Cuma keluar aja kok 
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2B: sampe saya bilang kamu ki kok 
nggak mikirke masa depa anakmu 
to, ada uang dikit keluar, tapi ya 
emang karakternya begitu, akhire 
2B pasrah wae. Kalo dia pulang 
kantor dia naik motor diiringi 
becak, becake bawa itu, 
timbange 2B marah marah, halah 
mas tak dongakne koe duwe 
omah gede, duwe duit okeh iso 
ngusungi barang barang itu sak 
puasmu.  
2A: Pameran taneman tu sya 
seneng. Sampe temen temen 
kantor saya tu, halah de kanca 
kancamu kui wed do duwe mobil, 
lha nek tak pikir meh tuku mobil aku 
nggak punya tempat, aku meh 
ngopeni mobil yo ra iso 
2B: saya pikir pikir kelanggengan 
rumah tangga itu bukan karena 
harta. Mesti ada. Bagaimana kita 
menikmatinya aja. 

Lha proses tu 
bagaimana 2A 
sama 2B waktu 
sama sama sebel 
trus akhirnya 
sama sama baik 
lagi?  

2B ow sama sama sebel trus bisa 
jadi baik lagi karena 2B kebiasaan 
begini ya. Sebel itu spontan, nek 
sudah ya sudah. 2B itu nggak 
bisa menyimpan kemaraha 
seberapa waktu itu nggak bisa. 
Nek sudah ya sudah. 
2A: nek aku tak tinggal pergi, tak 
slimur 
2B: Sekalipun 2B marah jeder jeder 
jeder, kadang dia ndak bisa jawab 
atau jengkel dia pergi nylimur tadi. 
Tapi 2B cari karena setiap ucapan 
marah, 2B itu nyesel, kenapa saya 
harus marah. Manusia itu lumrah 
setelah itu juga 2B nyesel. Tapi 
Cuma juga supaya dia itu ngerti nek 
wong liyo tu bisa marah. Jadi wong 
liya tu tidak hanya tempat 
kemarahanmu saja, tapi wong liya 
tu juga bisa marah. Supaya dia tau 
juga. Hanya itu saja. Bukan marah 
sehari duahari tiga hari nggak diam, 
nggak bisa. Jadi nek orang marah 
itu manusiawi, wong jengkel itu 
manusiawi, saling bertengkarpun 
manusiawi, Cuma ya harus nyadar 
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semua ada batas waktu. Nggak 
sepanjang waktu marah, dendam. 
Buat apa dendam wong nggak 
menyelesaikan masalah. 
2A: tapi lebih baik terbuka. Waktu 
dulu kamu punya apa saya punya 
apa. Tapi sekarang nggak. Ada 
juga harus apa apa belum punya ini 
harus punya ini, kalo sekarang tu 
kan kaya gitu. Kalo dulu itu yang 
penting nikah dulu, dulu banyak 
yang menikah tapi nikah itu nggak 
semudah itu, menapaki kehidupan 
itu nggak sehari dua hari, besoknya 
bisa makan nggak. Banyak di 
kampung ini suami istri yang muda 
muda banyak. Pisah gara gara 
pihak ketiga. Saya paling nggak 
seneng kalau itu,tidak terkecuali  
orang tua atau mertua juga. Ikut 
campur keluarga dirumah. Saya 
paling nggak seneng.  
2B: ini paling nggak bisa ada pihak 
ketiga. 
2A: saya seneng ada orang tua, ada 
mertua yang penting tidak 
mencampuri urusan keluarga. 
Ternya ta dimana mana kejadian 
kaya gitu. Banyak yang hidupnya itu 
hidup semu. Punya mobil belum 
tentu. 
 

Misalnya ada 
pihak ketiga gitu 
2A 2B missal ada 
masalah 
menyelesaikanny
a gimana? Kan 
ada yang 
misalnya butuh 
masukan dari 
orang lain, trus 
menyelesaikanny
a gimana? Lah 2A 
sama 2B kita ada 
masalah seperti 
ini ni, lha gimana 
nyelesaiinnya? 

2B: Puji Tuhan selama ini 2B 
mengalami masalah yang bisa kita 
selesaikan sendiri, jadi permasalah 
permasalahan itu puji tuhan yang 
lumrah dalam rumah tangga tidak 
ada hal yang kita harus inta bantuan 
orang lain untuk memecahkan 
suatu hah itu nggak. Pernah juga 
suatu saat juga, mungkin itu juga 
teguran untuk saya juga. Suatu saat 
itu 2A pulang kantor telat, kan tak 
cari to, dia pulang sudah telat 
dengan sempoyongan. Ndak 
taunya beliau ini nggak bisa mikir 
beban berat, setelah itu saya 
nggak bisa mbebani dia. Segala 
sesuatu ta tangani dewe. Kadang 
kalau aku minta sesuatu yang 
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kekurangan apa itu saya baru 
ngomong. Nek ndak ya ndak. 
Wktu itu beliau pulang kerja itu 
sepertinya mabok gitu to,nah saat 
itu kan 2B paling nggak suka. Nha 
waktu itu dia begitu karena 
memikirkan bapaknya sakit sakitan. 
Ow ternyata karena gitu, yaudah 
karena gitu kamu nggak usah 
mikir begitu, suatu saat nanti kalo 
aku libur biar tak sempatke ke 
solo. Yaudah yang gitu gitu tak 
handle sendiri. Sekalipun hal hal 
yang ribet ribet itu saya handle 
sendiri. Sekalipun saya harus ke 
solo nak motor sendiri, ke boyolali 
naik motor sendiri yasudah, wong 
itu nggak tak rasakke. Karena 2B 
ngerti pasanganku nggak suka dan 
ndak bisa mikir yang ribet ribet. 
Kepengennya suasana yang 
menyenangkan, yang tidak 
membebani pikiran, trus kalau bisa 
banyak duit. Cah ndang gek ndang 
mandi, dandan, jeng jeng. Jadi 2B 
menyadari itu karena 2B mengambil 
kesimpulan kalo itu nggak bisa 
diajak komunikasi.  
2A: kalau aku biasane, heh gek 
ndang do mandi, wes do dandan. 
Sampai sekarang yo gitu. 
2B: jadi pola pikirnya itu yang 
seneng seneng saja. Kalo yang 
rumit rumit misalnya kaya anak mau 
sekolah dimana, biayanya nanti 
dapenya dari mana, wah ora 
nyampe, wes embuh. Anakmu 
mbok sekolahke karepmu, meh 
dadi opo yo embuh.  
2A: suatu saat kan ada arisan di 
kantor, temen saya itu mungkin 
gajinya diatas saya, ada yang 
masih aktif kaget dia.  Tanya “bu 
sekarang 2A dimana?” Ya dirumah 
lho pimpinannya 2A aja sekarang 
udah pensiun masih di koperasi. 
Lha anak anak sudah anu, lho ya do 
masih sekolah to ya, lho dikasih 
makan apa? Dibayar pake apa? 
Lho malah nanya gitu. Ibunya juga 
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dirumah, tadinya bingung juga 
hotelnya ditutup, dia nganggur 
bingung. 
2B: ya karena dia nggak mikir biaya 
anak gimana, biaya makan gimana, 
biaya untuk kemasyarakatan 
gimana, pokoke nggak mikir pokoke 
aku nduwene semene nggo koe. 
Sering 2B ke kantor 2A, 2A itu 
nyambi apa? Saya dirumah.  
2A: saya itu pensiun pelaksana, 
bukan kepala seksi, bukan apa 
nggak punya embel embel apa apa. 
Pokoknya pengen kerja bener, 
nggak diprimpeni apa apa pas 
pensiun. Pengen kerja jujur 
2B: temen temennya iningasi 
bingung, biaya anak cukup bu? Ya 
alhamdulilah kebutuhan anak 
masih cukuk, masih bisa 
Menuhin kebutuhan, masih bisa 
kasih buat anak anak. Lha itu 
terbukti waktu saya ikut arisan 
pensiunan. Itu sudah pensiun masih 
kerja di yayasan, satunya seorang 
2B anak anaknya sudah kerja, he 
bu kari piye kabare? Aku tu gini gini 
gini. Akhire mbok aku tu dipinjemi 
duit. Mbak saya nggak bawa uang, 
wes sak anane, lha kersane 
berapa? Dengan sepele bilang 300, 
padahal dia masih kerja di tempat 
arisan itu di yayasan itu di BLK BPD 
sana. Aku tu nggak bawa duit, aku 
punya duit receh receh gini, Cuma 
seratus. Yowes gapapa dek 
njenengan bisa bantu aku seratus 
gapapa. Seharusnya kalo dinalar 
aku yang ngomong gitu bukan 
kamu, kamu itu udah nggak 
ngopeni anak nggak ngragati anak 
wes urip sendiri wes dapat gaji wes 
dapat pensiun. Akhire aku 
bersyukur yaampun Gusti puji 
Tuhan aku bersyukur berkahmu 
melimpah. Setelah selang 
setengah bulan mau pinem lagi 
300. Ya nyuwun sewu nggak ada, 
nanti kalo ada tak kabari.  
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2A: nha itu harus pandai pandai 
mengatur ekonomi setelah 
menikah. Banyak uang belum 
tentu kita menggunakan 
2B: makanya untuk memang 
pengalaman saja, nanti kalau 
berumah tangga, rejeki itu okeh sitik 
itu kalo digawe cukup itu sudah 
cukup, karena Tuhan itu nggak 
pernah sampai ngasih 
kekurangan, kalau itu sesuai 
porsi kebutuhan kita, tapi kalau 
angan angan kita pengan apa 
apa, ya itu yang Tuhan tidak 
kehendaki. Ya mungkin nanti 
kalo kita diberkahi berlebidah ya 
itu puji Tuhan, ya inget aja orang 
orang yang kekurangan. 
Ternyata kehidupan itu juga tidak 
mudah.  
2A: ternyata kegiatan rohani itu 
juga penting og. Setelah kumpul 
kumpul di gereja itu penting og 
2B: orang ingin berusaha itu tidak 
mudah. Ada orang yang 
berkesempatan setelah dapet 
yawes kanggo. 
2A: saya pikir pikir tu baru 25 tahun, 
ternyata kemarin di gereja itu sudah 
26 tahun ulangtahunpernikahan, 
kita diundang makan makan. 
Pokoke kesana ada pensiunan 
tentara, digereja itu batuk batuk, ya 
pegang setir. Digereja tu banyak.  
2B: yang penting tu nggak saling 
membebani dan saling menuding 
dengan pasangan hidup itu. Nek 
saling menuding, ndak bagus 
juga. 
2A: buka bukaan aib. Kemarin itu 
ada juga yang sering kesini. Lho 
sopo to kui? Kui ndisik tanggaku og. 
Arep seneng mbek aku. Kerja di 
hotel apa rumah makan.  
2B : ow itu chef di rumah makan 
sempat mau seneng mbek saya, 
tapi nggak ngomong. Akhirnya udah 
tua tua begini tu inget dating 
kerumahku, tru kadang bawain apa 
gitu. Aku tu jadi nggak enak gitu. 
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Cuma dia kan punya keluarga, kan 
nggak enak to. Akhirnya terakhir tak 
kasih tau, mas nyuwun sewu sudah 
jangan kesini lagi nggak usah kirim 
kirim lagi saya pengen apa anak 
pengen apa dia chef kan bahan 
makanan dikirim, Cuma kan saya 
terima dengan baik setelahitu saya 
stop, sudah nggak usah pikirkan 
hidup saya, saya nggak papa kok. 
Kasian juga istri dia harus 
mblajakne saya. Kadang sampe 
bahan belanjaan pisang apa itu 
dikasih. 
2A: tapi kemarin anaknya nikah kita 
dapet undangan. Trus anaknya itu 
masuk di BPD, trus kan tau saya.  
2B: walaupun masa muda masa 
pacaran walaupun tidak suka yang 
penting tidak saling melukai saja, 
supaya nyambung sampai masa 
tua. Supaya damai masih saling 
ketemu, walaupun sudah tidak 
mungkin akan nyambung lagi, tapi 
ikatan persaudaraan tidak putus.  
Saya juga bilang ke anak anak, 
sudah yang penting kamu nggak 
bertengkar saja. 
2A: Saling memberi, memberi 
orangtua tanpa sepengetahuan, itu 
saya paling nggak seneng. 
Misalnya kamu nanti sudah rumah 
tangga, saudaraku mau tinggal 
disini 2Bpaling seneng. Ya kalau 
saya menolak ya gimana.  
2B :  kalau saya begini sudah 
terbiasa saya dari kecil dalam 
rumah tangga ibu saya itu banyak 
orang yang ngikut. Jadi sudah 
terbiasa ngikut uwong, tapi setelah 
saya rasakan sendiri ikut wong 
ternyata itu nggak nyaman. 2B 
rasakan itu netap apa tidak, ya 
belajar untuk menerima siapapun. 
Soalnya dari kecil orangtua 2Bitu 
gampang menerima siapapun. 
2A: ya dengan catatan ya kalo bisa 
diatur.  
2B : itu kan kepribadian orang itu 
beda beda. Lah waktu 2B saya 
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marah itu kadang kadang 
menyebutnya orang yang diikuti, 
orang yang ngemong. Olha anake 
kadir, o lha anake mbah karyo 
karena yang ngemong itu. Karena 
ada orang orang lain yang ikut. Ya 
emang sudah biasa begitu, udah 
biasa menerima orang lain, tapi 
kadan g yo gemes setelah itu yowis. 
2A: misalnya saya punya saudara di 
jogja, ah aku nanti tak numpang. 
Lha itu yang nggak saya suka. Tapi 
dulu aku disini, justru aku 
numpangnya ke orang lain. Saya ke 
semarang saya diangkat jadi anak 
angkat di PJKA, saya nemong 
anake dia, disekolahke. Saya 
dikasih tempat sendiri, dikasih 
kerjaan. Itu malah oralng lain. Ada 
saudara di semarang ini, pernah 
saya mampir disitu kok kaya orang 
lain, dikira saya disitu malah njaluk 
njaluk, padalah saya disitu Cuma 
mau nyambung persaudaraan. Ini 
malah adiknya 2A saya di 
ambarawa ketemu berapa puluh 
tahun baru nyambung.  
2B: ya itu tadi kalo hidup digawe 
enak yo kepenak, nek digawe sulit 
ya ribet kabeh. Karena kalo kita 
bikin sulit hal kecilpun jadi sulit 
malah nggak jalan 
2A: tapi saya tu maksunya nggak 
menolak, nggak soalnya nanti jadi 
nggak bebas. Itu menjadikan kalo 
kita nggak nanti jadi geseh to. 

Nha ketika pas 
bertentangan itu 
ngelolanya 
gimana 2A 2B?  

2A: kalau saya mengajak beralih 
ke topic lain. Mengambil sikap 
untuk menghilangkan 
pertentangan. 
2B: Kalau saya, ya sudah nggak 
usah dirasakan. Kalau salah satu 
sedang mendidik, yang satu 
jangan mendidih. Kalau sedang 
mendidih semua salah satunya 
harus cepat sadar. Ngapain 
harus mendidih terus, nggolek 
dosa. 
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Bagaimana 
membuat 
hubungan itu 
menjadi nyaman 
terus dan menjadi 
lebih baik, 
walaupun 
terkadang di 
kondisi yang 
dirasa tidak baik? 

2B: itu yang harus kita harus bisa 
mengesampingkan hal yang bisa 
membuat kami bertengkar. 
 

AP Analisis 
Penyebab 

++ 

Caranya gimana 
2B? 

2B: Ya kalo yang satu mendidih 
jangan mendidih kabeh gitu tadi. 
Dan harus saling sadar walaupun 
itu pasangan prinsip pasti 
berbeda, dari perbedaan prinsip 
itu bisa mencampurkan untuk 
mendewasakan pola pikir kita 
lebih dewasa, bisa lebih 
bijaksana kalo kita bisa 
menerima pasangan apa adanya 
dari kekurangan dan 
kelebihannya.  Harus menerima 
kelebihan dan kekurangan 
pasangan. Kadang orang bisa 
ribut karena segi kelebihannya 
saja, kekurangannya nggak mau 
tau. Lha seperti hal kecil, ini paling 
tidak peduli kalo disambati wong. 
Kadang tak tekan belajaro tu ngerti 
memahami, ngerti ngrasakne 
rasane wong liyo, belajaro ngopeni 
wong liyo karena suatu saat uripu 
yo bakal diopeni wong liyo. Suatu 
saat dia sakit, diajak ke dokter 
nggak mau, sini pak tak keriki alon 
alon, itu tak pekso.  
2A: kalo saya paling nggak seneng 
membanding bandingkan 
kehidupan orang lain dengan 
kehidupan sendiri itu saya paling 
nggak seneng. Si A kae lho gemati 
to, gelem ngene ngene, gelem 
masakne, nek udah gitu to 
sebenernya mek arep ngongkon e. 
Lha itu sebetulnya dari awal kita 
menapak itu kan nggak seperti itu. 
Kalo dibalik kan nggak bisa. Dari 
dulu saya mencuci sendiri, kalo 
sekarang nggak, saya paling Cuma 
njemurin. Kalo kaya orang lain saya 
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nggak seneng. Nggak usah 
diperintah itu bikin males. 
2B: sudah otomatis, nggak usah 
disuruh 
2A: Cuci piring kalo nggak ya 
nggak, saya pilih bongkar apa, ini 
tempatnya cewek harus ibu-ibu, ya 
nggak saya pengen ya saya 
bongkar. Saya nggak mau 
diperintah. Kalo dibandingkan saya 
paling sebel. Untuk menghindari itu, 
saya pergi, ra tak rungokne. 

Tapi kenapa kok 
akhirnya masih 
bertahan dalam 
perkawinan? 

2B: lha nek itu kita punya prinsip, 
nek ndisik orang hidup tu sekali 
nikah untuk seumur hidup. Ajaran 
Tuhan dalam alkitab juga, saat 
janji nikah sehidup semati, hanya 
maut yang memisahkan kita. 
Lewat janji pernikahan yang 
mengingatkan kita. Selepas dari 
itu, wong urip ki sing dicari opo?  
2A: karena kami saling bisa 
menyadari kelebihan dan 
kekurangan kita. 
2B: sing dicari ki opo? Karena 
orang nggak suka yang ini, 
menginginkan yang lain, opo nek 
udah menemukan yang lain tu 
bahagia, trus nggak ada 
kekurangan, trus nggak ada 
penderitaan itu nggak mungkin. 
Karena dimana kita hidup, 
dikasih sama si A,B,C pasti ada 
min plusnya. Begitu juga kalo kita 
mencari pekerjaa, kan banyak 
nyang ngeluh, saya nggak suka 
kerja disana karena kae lho, aku 
pengen cari kerja yang lain. Tidak. 
Teman lain mungkin ada yang lebih 
itu. Prinsipnya dimanapun orang 
berada itu harus bisa 
menyesuaikan diri. Begitu juga 
orang beribadah. Orang beribadah 
kalo pendeta itu nggak mau 
beribadah. Lha mau cari orang apa 
mau cari Tuhan? Kalo cari Tuhan 
jangan liat orang, dengar yang 
disampaikan orang itu, yang 
disampaikan orang itu apa kan gitu. 
Kalo yang disampaikan itu firman 
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Tuhan, kalo firmannya itu 
menguatkan, kenapa harus lihat 
orangnya. Begitu juga dalam kita 
berpasangan. Kita jenuh pasangan 
si A, mau pasangan si B. Apakah 
kalo udah dapat pasangan si B 
menyelesaikan masalah? Kan 
nggak. Mungkin dari segi 
kekurangan ekonomi. Oh si B ini 
berlimpah ruah segalanya ada, 
segala materi tercukupi. Apakah 
kelimpahan itu tidak mungkin surut? 
Mungkin akan mengalami suatu 
saat kekurangna bahkan terseok 
seok disbanding saat sama si A. 
Nah makane kita harus bisa 
belajar menerima apa yang kita 
hadapi, menyelesaikannya 
dengan bijaksana, 
menyelesaikannya dengan 
tuntunan Tuhan. Karena kita 
hanya manusia biasa tanpa 
dibimbing Tuhan kita nggak 
mengerti. Siapapun kita yang 
penting, ya ini sekaligus nasehat 
juga kondisi apapun kelebihan dan 
kekurangan masing masing harus 
saling dihormati. Dalam kondisi 
apapun dalam proses apa sudah 
berhasil yang penting ingat yang 
buat kamu hidup, inget yang buat 
lantaran kamu ada itu siapa. Yang 
penting itu itu. Karena setiap rejeki 
sudah Tuhan atur,manusia hanya 
diwajibkan berupaya semampu 
kita, satu hal jangan putus 
semangat. Selalu berdoa dan 
berusahadalam setiap nafasmu 
setiap bangun tidur sama 
sebelum tidur. Sejak bangun tidur 
itu kompominya dengan yang bikin 
kita hidup, nanti Tuhan bimbing kan 
gitu. Menurut aku sih itu makanya 
2B walaupun dirimu perempuan, 
belajarlah hidup jangan bergantung 
pada laki laki. Bukannya kita 
menganggap laki laki itu lemah, 
nggak. Pribadi manusia juga ada 
kelemahan ada kelebihan. Harus 
bisa berdiri dikaki sendiri, suatu saat 
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laki entah itu siapa itu suami dalam 
kondisi lemah, kita masih bisa 
berdiri sendiri. Karena suami sendiri 
juga manusia, kalo diganduli terus 
ya kalo pola pikirnya ajeg terus, pas 
mungkin marah, pas mungkin apa 
gaji nggak dikasih mau makan apa? 
Pas dia berpikirnya diluar rumah 
nggak diruma? Dia ngasih sesuatu 
kepada siapa diluar mau apa? Tapi 
nek bisa apa apa sendiri tanpa 
tergantung, bukan berarti tanpa 
kamu aku juga bisa hidup nggak. 
Bukan brarti itu. Tapi supaya 
pasangan lalai aku tetap tegar, 
saat pasangan lemah aku bisa 
membantu. Supaya kita nggak 
jadi wanita yang lemah saja. 
Wong kan ra mesti to.  
2A: wong kebengkel itu harus 2A itu 
nggak, saya nggak pernah ke 
bengkel, semua sepeda motor, 
bukannya saya nggak mau ke 
bengkel karena semua kendaraan 
atas namanya dia 
2B: Lah ini dia laki, kerja dikantor 
banyak temen, kalo bensin entek 
sambatnya ke saya. Seharusnya 
aku sing pak ngko motorku 
diserviske. Istilah anak anak 
sekarang ini 2A ini hanya konsumtif. 
Seperti motor kenapa nama saya? 
Dia juga nggak mau pusing pusing 
nggolek nggolek begitu, yowes to 
akhirnya saya sendiri. Ya itu tadi 
bukan maksud apa apa, jangan 
ketergantungan saja. Saya begitu 
bukan karena pengen menguasai 
juga nggak. Seperti HP dia saya isi 
pake nomor saya, karena yang 
mendaftarkan saya, karena dia 
males beli pulsa, jadi kakehanapa 
tapi nggak mau berusaha. Akhirnya 
yang beli pulsa saya, akhirnya sing 
mbayar toh juga aku. Dia tinggal 
ketawa. Makanya apakalo saya 
pamer ke orang orang bojo kok disio 
sio, bojo ki dimerdekakke koyo 
bojoku ki lho.  
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2A: kalau dikampung kumpul 
kumpul, 2A ki saiki pucet kok, ra 
entuk ngroko, ra entuk metu ra 
entuk ngene, RT saya itu sampe 
ngrokok sembunyi sembunyi dari 
istrinya, tapi kalo pelampiasannya 
ke orang lain. 
2B: kalo ini merokok malah nggak 
nglarang. Waktu si BB masih sd 
mbok 2A itu nggak usah ngrokok 
bauknya nggak enak. Jawabe apa? 
Ho.o le wes tak kurang kurangi 
rokoke ki tak kurangi siji siji lama 
lama habis to le. Kan anak segitu 
nggak mudeng. Ya itu makane 
pasangan kita harus bisa membaca 
karakter pasangan. Kalo gitu kita 
juga gitu malah nggak jadi. 2B 
melakukan itu bukan karena takut, 
tapi biar damai aja. Sebenere 
secara pribadi perbedaane njeglek. 
Ini wonge ra iso diatur, saya punya 
prinsip iki ya iki. Kaku, keras, 
saklek, ning tanggung jawab. Dari 
banyak kekurangan itu, 2B bisa 
menghargai satu hal. Pergi 
kemanapun, yang dipikir 2A itu 
hanya anak dan istri. Hanya terbukti 
kalo pergi pamer.  
2A: saya masih ingat og, disana 
saya dapet apapun, oleh olehe tak 
bawa 
2B: 2B hanya bisa menghargai 
kekurangan yang banyak itu bisa 
tertutup dari hal menghargai. Inget 
rumah itu paling bagus. Setelah 
pensiun pun saya bisa bilang sama 
bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Hei 
suamiku itu orang paling betah 
dirumah.  
2A: saya dulu waktu kecil juga gitu, 
2A saya suka mbangunin malem 
malem, ngajak metu kaya nggak 
ada dino liyane wae, mesti ibu saya 
gitu. Tapi akhirnya ya keluar jalan 
kaki ke warung, pulang jam 
11sampe rumah do dibangunin. 
Sampe sekarang dadi yo gitu. 
Ngapa pak? Wes gek mandi gek 
dandan. Trus 2B nanti muni muni. 
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2B: ini tu kalo punya sesuatu itu 
pasti udah gatel, jiwane wong seni 
tu isine pengen seneng seneng 
terus, ndak bisa susah. Lha sing 
kaya gitu nggak bisa 
dikombinasikan dengan hal yang 
jangka panjang. Nek wong wedok 
kan yang dipikirkan ini harus ada, ini 
juga harus ada. Jangan sampai 
bilang suk wae nek ada duwit. 2B 
paling nggak suka kalo dibilang 
untuk yang sudah prinsip prinsip itu 
diabaikan.  
2A: kalau saya itu paling takut yang 
namanya hutang. Seperti bangun 
rumah ini dulu itu setelah nikah, wes 
to ndang bangun. Kalau saya ambil 
perumahan istilahnya nyicil gitu, 
untuk kehidupan sehari hari aja 
masih kurang kok ambil rumah. 
Terus barangkali ada rumah bekas, 
kok ya ada dapetnya ya di sini, 
cuma nggak sesuai sama yang 
diharapkan. 
2B: Wong boro itu diajak ngontrak 
udah terima kasih. 

A: Brarti setelah 
nikah langsung 
dapet rumah ini? 
 

2B: Kos dulu sampe lahir BA.  
2A: sampe saya nikah ngekos, lho 
ngopo kok ngekos, mbok neng kene 
sek to. 
2B: sedulurnya itu kanada rumah 
kosong disuruh ngontrak aku nggak 
mau ngontrak. Supaya kita punya 
target, ow saya punya pengen 
punya rumah sehingga saya utang 
di koperasi, mas tabungno neng 
kantormu. Dia juga nambahi 
utangan di kantor. Akhire puji Tuhan 
dapet rumah. Lahir BA selapanan 
udah bisa pindah rumah sini. Kalo 
dia belum menikah saat itu sama 
ibu, belum tentu dia udah punya 
rumah, belum tentu juga punya 
anak. Setelah menikah dia udah 
dapet rumah, punya anak, dapet 
istri.  
2A: Ketika saya mau menikah itu 
adik saya udah pada punya anak 
2B: kenapa sampai bisa bertahan 
itu karena bisa saling menerima 
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kekurangan, saling melengkapi. 

Kalu yang aneh aneh itu anggep 
wae unik, barang langka. Jadi suatu 
saat nanti kalo ketemu pasangan, 
nek memang kamu sudah seneng, 
sudahnya harus bisa menerima 
kekurangan dan kelebihannya, 
supaya pasangan mengerti. 
2A: Yang penting ya keterbukaan 
tadi, adanya aku begini begini, 
trus yang pihak keluarga 
mendukung. Masalah iman, 
sekarang kan banyak yang 
bermasalah kaya disini itu juga 
banyak. Susahnya minoritas itu 
begitu 
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Verbatim Subyek 2A 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan Intensitas 

Boleh di certain 
nggak 2A, latar 
belakang keluarga 
samas 2A2Bnya 
2A gimana? 
Waktu menjalani 
kehidupan 
keluarga itu 
seperti apa, trus 
kra kira ada yang 
nurun ke 2A nggak 
sekarang? 

2A: Kalau dari keluarga 
kebanyakan yang nurun tu 
bapak. Kehidupannya yang 
nggak mau terikat. Bapak tu 
kan termasuk orang dulu, orang 
seni. Bapak kan kerja di RRI, 
dan orang seni. Kalau ibu itu 
ibu rumah tangga. Dan 100 
persen ibu rumah tangga. Dan 
kebetulan ibu itu tadinya 
termasuk di keluarganya bapak 
itu orang mampu gitu lho. Kalau 
ibu sendiri itu banyak 
mengalami kehidupannya 
kekurangan. Kalo ibu itu 
biasanya agak setengah manja 
pengenya ke tempat 
saudaranya ini si A si B. Waktu 
itu kan bapak waktu dengan ibu 
nggak ikut orang tuanya. Jadi 
orangtuanya ibu punya 
saudara 10 itu pisah semua, 
tapi sampai sekarang generasi 
anak anaknya generasi 
penerus masih ada terus. Kalo 
ibu dan bapak itu tu ibu banyak 
mengalahnya. Kalau bapak itu 
piye ya istilahe ya sama. Netral 
kalo nggak mau diatur nggak 
mau banyak omong. Misalnya 
seperti kalau ada saudara 
datang, pengennya njamu tapi 
dirumah nggak enek po opo 
meh mbok suguhke opo? 
bapak marah marah. Raketang 
opo ngono mbok dienekke to 
ya, dienek enekke maksudnya 
gitu. Cuma kalo seorang 
seniman itu di RRI 
penghasilannya pas pasan 
kan. Kebetulan waktu itu ibu 
menerima menerima. Trus kalo 
dalam keadaan sakit, sama 
dengan saya bapak itu nggak 
mau kalo dibawa ke rumah 
sakit. Kalo ibu itu eman eman, 
waktu dulun daripada dibuat ke 
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rumah sakit, mendingan buat 
anak anake. Anak 3 ya. Ya 
saya yang termasuk paling 
tuwo ya menyadari ah saya 
paling paling lulus sekolah kan 
masih mandang adik saya 2. 
Ow yang penting adik adik saya 
itu bisa sekolah dulu, saya tak 
istirahat dulu sementara.  

Dulu kok bisa 
tertarik sama 2B to 
2A, kok bisa 
tertarik sama 2B? 

2A: tadinya yang keberapa ya? 
Mungkin dari berbagai 
pertimbangan akhirnya dengan 
pengalaman saya dengan 
cewek A B C D mungkin kurang 
cocok. Disamping kurang 
cocok dengan si cewek sendiri 
dengan orang tuanya sendiri. 
Dengan orang tua nggak begitu 
paham juga dengan orang 
tuannya. Mungkin dengan 
orang tuanya yang 
bersangkutan juga nggak 
cocok. Cuma yang terakhir 
kebetulan pertimbangannya, 
mungkin ini pilihan saya yang 
terakhir, saya mau apa 
maksudnya tuh untuk rumah 
tangga kedepanlah. Saya dah 
mulai merasa. Yang pasti saya 
dah punya, yang penting dulu 
saya sudah benjanji kalau ada 
pekerjaan yang tetap. 

   

Jadi setelah 
pekerjaan tetap, 
langsung? 

Tapi sebetulnya masih ada 
gambaran yang lalu lau tapi 
nggak tak anggep. Keliatannya 
ini pilihanku yang terakhir. Itu 
tak seriusi. Tapi saya baru 
merancang merancang gini 
belum waktunya saya untuk 
mau menapak ke rumah 
tangga, e keduluan saya malah 
disuruh married. Akhirnya saya 
jalan satu satunya yasudah, itu 
keputusan saya yasudah. 
Finalnya itu. 

   

Nha dulu waktu 
selama proses 
pacaran dan 
waktu sudah 
menikah. Kan 

2A: ndak saya kira sama saja. 
Waktu pacaranpun pasti paling 
nggak membandingkan. Ah 
timbangane kono, pasti 
membandingkan yang lain, tapi 
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pasti waktu 
pacaran pasti 
punya masalah, 
atau waktu sudah 
menjalani hidup 
berumah tangga 
pasti punya 
banyak masalah to 
2A, lha itu kira kira 
berbeda nggak sih 
penyelesaiiannya? 
Cara 
penyelesaiannya 
waktu pacaran 
sama menikah? 
Apa waktu dulu 
masih pacaran 
masih jaim jaim 
apa gimana, 
sekarang gimana?   

saya nggak, penyelesaiannya 
yaudahlah paling paling tak 
banding bandingke dengan 
yang lain, wong itu namanya 
pilihan membanding 
bandingkan ya percuma. Kalo 
yang sekarang? 
 

Njih kalo yang 
sudah menikah ini 
gimana? Gimana 
cara 
menyelesaikan 
masalahnya kalo 
2A sendiri? 

Kalo sudah menikah yaudah, 
yang penting nggak dia mau 
tau ketidak sukaan saya. 

PP Pola 
Pengorganisasian 

++ 

Gimana tu 2A? 
Jadi pas ada 
masalah ni, piye to 
kok biar bisa tetep 
menyelesaikannya 
tu gimana? 

Aku nggak pernah 
menyelesaikan 

   

Lha kalo misale 
lagi ada masalah 
bagaimana 2A 
menghadapi? 

Aku diem. Aku lebih baik 
saya diem daripada saya 
ngmong nggak dipeduliin. 
Lebih baik saya diem dan 
saya menghindar melupakan 
itu. 

PI Pengendalian 
Impuls 

+++ 

Tapi bisa 
melupakan itu 2A? 

Bisa dengan cara 
mengalihkan perhatian ke 
kesibuan yang lain. Entah 
aku bongkar apa, bongkar 
apa, nanti bisa mencair. 
Mesti pelarian pelarian ke 
yang lain tetep pelan berjalan 
kan lama lama kan mencair, 
yaudah nanti kembali biasa 
lagi. 

PI Pengendalian 
Impuls 

+++ 
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Ow brarti 
mencairnya tu 
seiring 
berjalannya waktu 
gitu? 

Iya. Mungkin kalo saya keluar 
kan jalan jalan keluar, kadang 
saya membuka computer 
saja, habis itu udah mencair 
lagi. Ganti topic. 

PI Pengendalian 
Impuls 

+++ 

Apa yang 2A 
usahakan untuk 
bisa menjaga 
kehidupan 
perkawinan 
berdua ini, apa 
yang 2A 
usahakan? 
Maksude gimana 
to caranya 2A tu 
masih bisa 
bertahan sama 
2B? 

Saling memomong, saling 
mong tinemong. Maksudnya 
saling mengetahui apa ya, 
masalah yang mau dihadapi. 
Misalnya dari segi keuangan 
kebutuhan untuk bayar kuliah. 
Sek wong aku during gajian, 
belum gajian kan ndak kerja 
kok dapet gajian paling 
paling nunggu pensiun 
dateng, apa mungkin mau 
pinjam dulu? Jangan nanti 
kalo pinjem sing nggo 
mbalikke opo? Tapi kadang 

kadang 2B bisa memberi jalan. 
Wes rapopo mbayare kapan 
sing penting iki mbayar 
dibayare pake ini dulu. Kalo 
mau pinjem keluar, kita kan 
malah punya tanggungan. Ya 
itu saling mengetahui 
kesulitan, bisa komunikasi. 
Ya itu aja. 

SE 
 
 
 
PK 
PP 

Sikap Empati 
 
 
 
Pola Komunikasi 
Pola 
Pengorganisasian 

+++ 
 
 
 
+++ 
++ 
 

Kunci pegangan 
2A itu untuk 
tetappertahan 
sama 2B itu apa? 
Apa yang 
membuat 2A tetap 
bertahan?  

Berusaha selalu 
menyenangkan istri 
 

SE Sikap Empati +++ 

Jadi kalo 
perkawinan tu 
sebisa mungkin 
menyenangkan? 
 

Iya walaupun dengan kondisi 
dan keadaan apapun. 
Maksudnya momong. 
Biasanya dia ngene ngene ki 
karepmulah. Tapi kalo kita 
menentang justru malah 
sebaliknya. Misalnya pas ada 
kelebihan, ah tak neng kene 
sek, ngopo to? Ki lho meh metu 
i lho. Oww timbange ngenene... 
lha itu kan marakke ngganjel to, 
yasudahlah yowis. Jadi bisa 
tidak menentanglah pokoke. 

SE Sikap Empati +++ 
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Verbatim Subyek 2B 

Pertanyaan Jawaban Kode Keteranga  Int  

Nah bisa 
diceritakan latar 
belakang 
keluarga 2B dulu 
untuk menjada 
keutuhan itu 
bagaimana? 

Ya kalo keluarga 2B dulu nggak tau 
cara menjaga keutuhan, karena dari 
kecil itu dulu 2A udah meninggal 
karena korban G30SPKI. Jadi 
bapakku itu korban pki. Dibunuh 
karena pki. Ibuku ya menjaga 
keutuhan hidupnya sendiri dengan 
anak anak, tidak dengan suami. 

   

Itu bisa 
diceritakan 2B 
gimana? 
Maksudnya 
bagaimana 
proses seorang 
ibu yang 
menghidupi anak 
anaknya? 

Wow itu luar biasa, karena 2B itu 
masa hidup dengan suami tidak 
pernah sentuh anak, tidak pernah 
sentuh kerjaan, jadi nggak pernah 
ngerti apa itu kerjaan, apa itu 
ngopeni anak, apa itu mbimbing 
anak mungkin tidak tau. Istilah 
orang jawa nek ngomong. Tapi 
setelah bapak meninggal 
semuanya berubah total, seorang 
ibu harus bisa menghidupi itu 8 
anak, harus bisa menyekolahkan 
harus bisa apa padahal tidakada 
pensiun, tidak ada apa apa. 

   

Itu yang diterima 
ibu sampe buat 
sekarang? 

Tapi itu Puji Tuhan bapak masih 
punya banyak tanah. Yang masih 
tinggal itumasih seorang yaitu Kang 
K itu yang sampai sekarang masih 
akrab. Hampir saya anggep seperti 
bapak. Sebelum dia menikah, aku 
masih mau disini setahun tapi aku 
dikasih sapi 1 waktu itu. Setelah dia 
menikah yaudah dia lepas. Setelah 
dia lepas ibu menghidupi anak anak 
hanya dari penghasilan bertani, 
bertanipun nggak bisa nggarap 
sendiri to, karena digarap garapke 
penghasilan tidak menentu 
akhirnya ibu apa seperti orang shok 
berat to, saat ada suami tidak tau 
apa itu masak, apa itu ngopeni 
anak, apa itu momong. Nyatanya 
dia punya cucu pun nggak bisa 
menimang cucu “Aku wedi nek 
mlayu mlayu”. Dia malah panic 
sendiri. Saat bapak tidak ada itu ibu 
masih hamil anak yang terakhir. 
Jadi adik ku yang terakhir itu tahun 
‘65, jadi masih dalam kandungn 
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bapak meninggal itu. Setelah itu ibu 
kan kaya shok berat to wong 
suaminya meninggal bukan karena 
jalan yang baik. Dibunuh tetangga 
sendiri, yang merampok barang 
barang harta miliknya. Dimana 
setelah itu kita kan ngungsi. Pulang 
dari ngungsi mau masak pun nggak 
ada. Yang buat masak pun tidak 
ada. Alatnya bersih. Padahal waktu 
ada padi kan dikasih lumbung. Ada 
bapak ibu itu dulu juga petani yang 
hebat, karena banyak orang yang 
ikut. Dimana kalo bapak panen 
orang sekampung hampir semua 
ngrasakne panen. Yang namanya 
tembakau itu, kalo dulu kan 
tembakau rajangan itu to. Pulang 
dari itu habis. Masih beruntung 
kang kadir itu yang tunggu rumah itu 
masih hidup, dia yang tunggu 
rumah. Itu dia masih hidup karena 
kelindung kakaknya yang 
sebelahan namanya yu mangun, itu 
juga ngikut di tempat saya, mungkin 
dia yang melindungi. Karena dia 
kan juga ikut grup pki, yang mangun 
itu. Dari ngungsi itu habis 
semuanya, tinggal satu nyawa kang 
kadir itu. Setelah itu yang ngikut 
ngikut itu juga nggak pernah nongol 
lagi to. Pada mau pergi pergi pergi. 
Selain kepergian orang yang ikut, 
banyak juga hewan hewan yang 
pergi yang dipelihara ibuku. Seperti 
kuda, kemana mana kan sukanaik 
kuda, itu meninggal satu persatu. 
Itu 2B saya semakin shok. Dari itu 
sampai ayam meninggal pun, ayam 
mati itu lho ditangisi kenapa ayam 
mati seharian nangisi ayam. Tau 
kalo pergi kepasar tau daging 
daging yang dicentel pulang sudah 
begini, nangis. Udah saat tengah 
malempun ibunya 2B penyakitnya 
kambuh yang kaya gitu tu ya 
ditugasi satu persatu. Tapi disaat 
belum kenal Yesus kita belum bisa 
berkata apa apa. Setelah kenal 
Tuhan Yesus, ada tugasnya masing 
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masing. Adik 2B yang namanya W, 
itu tukang berdoa, mendoakan 2B. 
Aku yang perempuan mbikinke 
bubur tengah malem. Saat 2B 
kambuh nanti setelah didoakan 
sama makan bubur, 2B saya sama 
saya jalan kaki di dokter cari mantri 
langganan. Sing penting sontik. 
Nha itu dari segi kehidupan ibu 
saya, keluarga saya. Jadi dari kecil 
sudah tidak ada figure seorang 
bapak.  Waktu itu umur saya masih 
6 tahun jadi masih inget inget lupa, 
belum begitu nyantel. Belum begitu 
mampu menampung itu. Cuma 
masih inget liburan diajak ke kebon 
binatang. Masih inget. Karena 
keliatannya walaupun 2A itu orang 
ndeso, tapi pola pikirnya maju, 
punya target. Wong ndeso, 
mungkin sekolahnya apa ibu juga 
nggak ngerti, tapi punya target. Jadi 
dia pekerja keras. Nha karena 
nggak tau faktor apa g30s pki itu, 
jadi buat kesempatan tetangga 
merampas barang barang itu, 
mungkin karena cemburu yang 
nggak bisa di bendung atau 
bagaimana. Yang paling ngeri itu 
cara mbunuh orang PKI itu kan 
nggak dibunuh langsung mati itu 
kan enggak, kan kaya disembelih 
kaya hewan to. Jadi setelah 
meninggal itu sudah nggak 
berbentuk kaya orang meninggal, 
jadi sudah berbentuk kaya dikupas 
kupas diapa gitu tu. Jadi ya latar 
belakang 2B itu tidak semulus, 
apalagi masa kecil 2B. Dari kecil 
sudah setelah kelas 1 2 3 harus 
menggantikan figure seorang 
bapak. 2B harus memikirkan kalu 
nggak ada beras harus bagaimana, 
harus tumbuk padi. Nggak jaman 
sekarang tinggal beli. Kalo nggak 
ada duwit itu gimana, 2B harus 
keladang nanti ngajak kakak 
ngambil kelapa besok dijual, udah 
begitu umur berapa 2B harus 
ngendong kelapa kepasar kalo mau 
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masuk sekolah itu kepasar dulu. Itu 
nanti kalo keberatan nggendong itu 
2B berhenti nangis sek. Nanti kalo 
udah nangis udah lego tak gendong 
lagi, 2B jualan lagi kepasar jalan. Itu 
hidup 2B. Sampe pada smp sma 
pun 2B harus nyambi nyambi, 
besok yang harus dimakan apa, 
besok yang minta duwit si A si B cari 
kemana, pernah suatu saat 2B itu 
jualan apa, pulang. Duite kekne 
mas mase sek nok, ben nggo bayar 
iki ngene. Suatu saat 2B marah 
banget. Opo opo mesti sing laki, aku 
sing jualan, sing cari iki dikerikne 
terus. 2B mokong, trus ibunya 2B 
bilang lha piye emang kondisine 
kaya ngene nek koe ora terima koe 
melu budhemu sing sugih po piye? 
Suatu saat aku mokong bener aku 
ikut budheku. Disitu aku bantu 
ngitungi tembakau. Nek dulu ada 
berapa bamboo yang buat ngiket 
itu. Suatu saat lebaran ditempat 
saudara e aku dimarah lagi. Tik koe 
ki nyadar ra nek koe kineng nggone 
amir terus, lha koe ki melu 
nggawekne bondho amir lha koe ki 
ngko entuk opo? Sekolaho meneh 
wae. Kui aku mokong nggak 
sekolah. 

ow jadi ikut budhe 
itu nggak 
sekolah? 

Nggak, trus aku sekolah lagi. Trus 
aku dikasih uang budhe itu tak buat 
sekolah tak buat beli seragam lagi. 
Itu perjuangan hidup nok. Makanya 
terkadang 2B itu cerewet cerewet 
makane anak anak sendiri juga 
tidak mengerti masalalu sejarah 
hidup, proses hidup orang pengen 
beras itu kaya apa. Padalah waktu 
itu juga berase warna apa nggak, 
Cuma waktu itu kan anak anak aku 
pengen sekolah kan gitu. Pola pikire 
kan hanya itu saja. Simple lah. 
Sejenak bapak meninggalkan 2B, 
2B pulang trus 2B diijinkan sekolah 
lagi di salatiga. Itu pernah to 
ngelaju. Sekolahku STM Pertanian 
waktu itu pernah aku ngelaju 
pulange sore jam 6, naik bis Rp 
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5000. Dari boyolali ke tlatar jalan 
kaki. Sampe boyolali kan jam 7an 
jalan kaki lewat sawah sawah. Ada 
orang yang sudah ngincer. Aku 
dibuntutin cowok. Ya biasa lah 
cowok ngodani cewek kaya ngono 
kaelah. Trus aku mung minggir 
nyabrang kali, mulutku ya ndower 
bengak bengok. Udah ngerti cewek 
mulih bengi dewekan ora kasihan 
malah digoda. E aku malah dikejar 
lagi. Aku lari ditengah sawah, jalane 
semeja ini to, sini got, sini sawah. 
Kan sampe jalan besar masih lama 
aku berhenti. Ngopo mas? Aku 
Cuma mau diajak nonton katanya. 
Kalo mau ngajak nonton to mas ayo 
tapi lewat jalan besar sana sek. Mas 
aku lewat sana udah ketakutan ada 
kamu, aku suruh lewat sana lagi 
nggak mau. Minggir nggak? Dia 
nggak minggir, aku loncat ke parit 
yang satu dia ikut loncat aku tarik 
dia jatuh disawah yang habis panen 
trus kering ada bonggol bonggol 
gitu, dia jatuh tak tindihin di 
punggungnya trus tak pegang 
kepalanya. Kapok ra. Kapok mbak. 
Nek kapok ojo dibaleni meneh. 
Udah gitu 2B jalan lagi udah gitu 
ada kol, kolnya budheku. Ternyata 
ibu itu sudah nunggu dijalan besar, 
kok nembe mulih? Trus aku cerita. 
Wes sesuk poso wae. Lha duwite? 
Pokoknya sejarah hidup itu masa 
kecilku itu itu.  

Jadi itu yang 
membuat 
sekarang menjadi 
mandiri, tegar 
juga? 

Iya akhirnya dari kecil itu sudah 
berdarah darah untuk mencapai 
proses hidup. Makanya masa tua 
pun aku berdarah darahpun sudah 
tidak kaget. Cuma 2B 
menanamkan kepada anak anak 
2B jangan pernah hidup 
tergantung. Wong tergantung ya 
sing digantungi kuat terus, 
bijaksana terus, yen sing digantungi 
nganyelke ati? Cepet mati. 
Maksudnya prinsip itu bukan 
untuk dibanggakne didepan 
pasangane nggak, maksude biar 
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kita bisa saling ndukung, saling 
bisa menyesuaikan, misa 
melengkapi dari kekurangan itu. 
Itu aja. Setiap orang itu tidak 
selalu jalan hidupnya mulus. 
Tidak mungkin sama. Walaupun 
sama sama anaknya tapi 
prosesya tidak mungkin sama. 

Perjuangane 
keren banget 2B 

Makanya ini dapet saya itu bejo, 
makanya dalam kondisi apapun 
nggak pernah ngeluh. Aku dalam 
kondisi apapun ndak pernah 
ngeluh. Hanya nek dimasa kecil 
saya itu kurangnya bukan karena 
tidak ada, tapi karena tidak bisa 
mengelola. Jadi ibu itu karena biasa 
kerja keras to, nggak pernah tau 
masak kipiye, ngerawat anak ki 
piye, cara mendapatkan beras ki 
piye, itu nggak tau. Jadi masa sulit 
seperti itu ibu hanya tergantung 
pada renternir. Ow itu lebih parah 
lagi. Kalo udah dapet buku, ibunya 
2B Cuma bilang budhe utang kulo, 
tanahe kulo sing mriko njenengan 
susuki wae. Gor nyusuki. Setiap 
punya utang renternir itu begitu. 
Trus takut renternir sisteme gadai. 
Sawah digadai seumpama 1 juta 
nanti bayare tetep 1 juta tapi hasile 
dikeruk sana. Itu hancurnya 
kehidupan berumahtangga kalo 
wong wedok tidak bisa berdiri dikaki 
sendiri. 

   

Nggak bisa 
ngelola juga ya 2B 
ya? 

Ya nggak bisa carane piye carane 
piye carane piye dah. Lah kadang 
digarapke sedulu, sedulur juga 
nyepelekke, halah budhe kan 
nduwe tanah liyo. Ya nggak dikeki. 
Ya meneng wae. Akhire golek 
utangan mlayune ke renternir itu. 
Sampe sekarang itu karena ibunya 
2B itu terlalu yowes nyoh, yowes 
nyoh, akibate keturunane sing berat 
karena tinggalane itu. Karena dia 
terlalu memudahkan orang sambat. 
Memang ibu aku wonge pribadine 
luar biasa 

   

Luar biasanya 
gimana 2B? 

Luar biasan e nek di sambati wong 
nyoh. De tak garape iki ne, de iki ra 
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ana wektune. Yowes. Satu contoh 
yang 2B inget berkaitang karo 2B 
sendiri. 2B punya saudara anake 
budhe namanya mbak H. Sama 
sama seumuran gitu kan kadang 
aku pake punya kamu kamu pake 
punyaku. Suatu saat kita tukeran 
anting. Suatu saat wong itu bukan 
duwekku ya tak balekne. Mak ijol 
soale kupingku kan ndawir nek 
dinggoni kaya ngono. Ow iyo. Tak 
balikne yang namanya mbak H itu 
bilang lho dik kon cantolane kaya 
ngene ki kok saiki tambah pendek 
yo? Lho kok tambah pendek piye to 
mbak. Lha ibu tu tanggap. Owalah 
nok nok anting antingmu copoten, 
kekno mbak H suk nek duwe duwit 
tuku meneh. Ibuku tanggepe opo? 
Dikiro dilongi to. Gitu lho. Dikira tak 
jual. Ibu kan merasa sensitive juga 
dikira aku ngedol, ngelongi nggone 
anake mbake. Itu segi pola pikir 
yang terlalu bijaksana ibu yang 
mungkin aku nggak bisa niru. 
Terlalu aku nggak mau dianggap 
aku tu menyalahi kamu. Kalo itu 
sampe bener aku nyalahi, lha kui 
kekno nggo nebus kesalahanku. 
Padahal kan nggak. Iya sampe 
tanah, sertifikatpun kadang kadang 
gitu. Ada saudara kepingin yowes. 
Akhire ya ruwet sekarang. Mau 
ngambil, sertifikate balikno. Gek tak 
sekolahke i mbak. Sampe sekarang 
padahal itu sebelum tahun 2000 
sampe sekarang belum jelas. Itu 
karena ada cucunya ibuku 
disertifikatke itu ada nama 
bapaknya. Bulik aku mau ngedol 
tanahe bapak. Itu sebenarnya 
didalam itu E, akhire aku bilang ke 
saudaraku. Om iki nek tak dol piye? 
Ya dadi duweke mbak T to. Ibu kalo 
sampe kehabisan akal apa apa 
digadekne renternir itu, tanahe 
digarap, sawahe digarap, hasile 
dipek Ibu malah mikir mbalikke. 
Untunge akhire anak anak to sing 
mbalikke, ya tadine juga buat anak 
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anak, buat kebutuhan sekolah to. 
Namanya pengalaman hidup itu, 
kalo 2B itu yang namane sekolah 
tak nomorke satu. Aku tidak mau 
sampe telat, sampe kurang. 
Makane aku ngomong sama si BB, 
dek nek 2B mbayari terus kamu ra 
ana hasile piye to dek? Makanya 
aku sampe mohon sama konco 
koncone tolong disuport. Ya itu latar 
belakang 2B, makane aku tanamke 
ke anak anak kamu harus bisa 
berdiri dikaki sendiri walaupun 
suamimu berlimpah, sing penting 
ojo ngasi lali kodrate dadi wong 
wedok. Sama seperti yang tak 
bilang ke mbak ini. Inget nggak 
nduk, setiap 2B berangkat kerja, 
mesti ngeterke sekolah kamu sek 
to. Sebelum berangkat apa yang 
dilakukan 2B? 2B masak. Lha ya 
meskipun lagi apapun mesti teh roti 
ada meskipun makanan yang lain 
nggak ada. Belajaro karena apa, 
sing senenge pasangan hidup itu 
nggak cukup makan cinta tok, 
urusan perut juga penting, 
urusan mulut juga penting. Kalo 
mulut dan perut ora iso 
terpenuhi, wong lanang iso mikir 
iso golek sing iso ngopeni 
weteng ngopeni mulut. Ini haya 
konsep untuk umum, untuk siapa 
wae. Bukan untuk diriku sendiri 
untuk anakku sendiri. Itu sebenere 
konsepe wong nek kepengen 
seberapapun berkat itu bisa cukup. 
Kalo kita nggolek simple nggolek 
gampang kudu adus duwit. Iya to, 
arep mangan karek teko, arep 
ngganggo sepatu karek teko, nek ra 
ana duite kan ra iso to. Itu. Pada 
prinsipnya jadi wong wedok nggak 
boleh malas. Apalagi hadepi bojone 
malas, wedoke malas yowes. Ini 
nek bangun jam 8 jam 9, pak ora 
tangi to pak wes sore meneh. 
Karena opo opo nek nggak dari hati 
tu berat. Sekalipun rekoso nek dari 
hati itu enteng. 
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Terus 2B dulu 
kalo 
menyelesaikan 
masalah dari 
sebelum, waktu 
masih pacaran ya, 
sampe sekarang 
itu kira kira ada 
perbedaan nggak 
2B? 

Maksudnya dengan pasangan yang 
sekarang opo pada umumnya? 

   

Ya sama 2A sama 
yang lainnya juga 
cara 
menyelesaikan 
masalahnya? 
 

2B nek dulu waktu pacaran 
prinsipku kalau selama saya tidak 
dirugikan mau putus silahkan, 
selama tidak dirugikan mau cari 
yang liyane silahkan monggo nggak 
masalah.  

   

Lha kalo waktu 
sama 2A? 

Kalau sama 2A, ya seperti apa yang 
tak ceritakke. Aku sama iki apa 
dirimu ya? Kan waktu sama iki kan 
belum pernah ada masalah sing 
berat gitu. Paling masalahe 
setelah mau nikah harus 
menentukan sikap itu aja. Nek 
masalah masalah lain ya sing 
penting tak jalani aja. Koe abot kana 
abot kene? Ya sing tak eloni iki ya 
aku abot iki.  Kan gitu akhirnya saya 
harus memutuskan silaturahmi 
dengan orang yang saya ikuti 
karena ya berat iki. Apapun 
kondisinya apapun sifatnya 
yasudah. 
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Kenapa akhirnya 
memilih 2A? 
Maksudnya iki 
sesuk dadi 
bojoku. 

Lha itu tadi to, lha 2B sudah 
terserah to nek kui ngko ngene 
ngene, yowes karo iki wae. Karena 
latar belakang juga. Waktu itu kan 
2B ikut orang juga. Waktu itu 
pemikirannya 2B begini, nek aku 
melu wong iki. Wong iki ngko mesti 
njaluki duit terus dadi ora kepenak, 
dadi ora nyaman. Nek karo ini kan 
dia tahu latar belakanya yang tak 
eloni ki kan dia tahu, akhirnya dia 
bisa ambil sikap. Kan gitu. 
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Pernah nggak sih 
2B sampe sebel 
banget sama 2A? 

Pernah    

Terus apa yang 
dilakukan 2B saat 
sebel? 

Yang paling sebel itu saat dia 
pulang kantor mabuk itu, tru 2B 
tanya kenapa, trnyata bapaknya 
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 sakit dan dia nggak bisa ngurusi 
nggak bisa ambil solusi bagaimana 
kan nggak bisa. Karena pulang 
kerjanya sore. Itu kan sampe 2B 
menekan. Menekannya begini, 
kamu kalo sampe nggak mau cerita 
permasalahanmu, aku ni bojomu 
opo enake aku tak ngekos, ibu tak 
kone rene ben ngopeni BA karo 
awakmu nek aku kangen aku tak 
rene. Itu saat saat aku mentok. Trus 
dia ora yo ra ngono. Nek ora ngono 
yowes permasalahanmu tak 
selesaike ben nek prei aku neng 
solo, tak ngopeni bapak. Ya aku 
konsisten setiap libur aku ke solo. 
Jadi itu dengan komunikasi, 
dengan komunikasi ternyata juga 
membuahkan hasil. Sampai 
sekarangpun bapak baik baik. Aku 
marah, waktu dia nikah manten 
anyar dia masih sok kumpul sama 
tim tim e, tim sepedaan. Aku nggak 
marah, Cuma aku datengi aja 
tempat kumpul itu, aku juga nggak 
masuk nggak bicara apa apa, aku 
diem diluar gitu, aku duduk. Sing 
punya rumah namanya sinyo, lho 
mbak pun dangu mbak? Nggih 
sampun. Trus yang punya rumah 
manggil dia, mas ngawuri kui lho 
mbake. Udah gitu dia ngajak 
pulang. Sesudah itu lain kali ada 
tahun baru ada acara gitu kan anak 
anak muda keluar, kamu nggak 
keluar? Nggak kumpul kumpul? 
Emoh nanti mbok goleki neh.  
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Kenapa 2B nggak 
marah 2B? 
 

Percuma juga, aku tu dari dulu 
marah suara keras pada dasarnya 
nggak suka, sampai sekarang pun 
kalo 2B marah setelah 
mengucapkan 2B nyesel. Karena 
nasehat dari ibu sendiri itu begini. 
“Orang hidup itu podo podo 
ngetokne suara podo podo 
dirungokne wong, nek iso ngomong 
enak ngopo ngomong sing ra enak”. 
Wes itu saja. Nek iso ngayemke 
wong ngopo ndadak nyakiti. Jadi 
nek 2B ngasi wes ngek gitu brarti 
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marah, tapi sudah itu ya sudah. 
Jadi ya pada dasare nggak ada 
kasare. Ya maksude 2B cuma 
buat balas dia aja, bukan 
maksude 2B mau nyakiti ndak. 
Mbok aja suara kasar gitu lho, 
nek ming kasar ki setiap orang 
juga bisa kasar. Ming 
dikendalikan tidak, diumbar 
tidak. 

Kunci 
pegangannya 2B 
untuk menjaga 
keutuhan 
pernikahan, 
menjaga 
keutuhan 
keluarga itu apa? 

Kalau saya itu mengalir saja. Aku 
nggak terlalu memegang prinsip 
apa apa. Wong yang penting ya 
kepercayaan itu tadi. Selagi kita 
percaya dengan pasangan, 
kemanapun kita tidak akan 
terbebanan apa apa. Pernah ya 
waktu manten anyar dia gojeke 
sama cah enom-enom cah wedok 
wedok, perutnya lagi hamil begini. 
Suamiku duduk disini gojek sama 
yang sana. Tapi ya 2B biarin, itu 
juga kanca, dia juga perlu bebas 
dengan temannya. Dari awal yang 
paling saya pegang kepercayaan. 
Begitu juga nek 2B pulang kerja 
perutnya gede, yo mbak tak anter. 
Dia paling kalo ngerti paling 
maturnuwun yam as ngrepoti. Jadi 
intine nggak ada rasa cemburu, tapi 
jangan menyalahgunakan itu. Tapi 
untungnya juga kita nggak pernah 
menyalah gunakan. Walaupun aku 
juga akrab dengan laki laki banyak, 
tapi dia juga nggak pernah marah. 
Akupun nggak ada hati dengan 
mereka, ada hatipun juga masa lalu 
atau masa apa, wes. Sekarang yo 
sekarang. Begitu juga 2A mau 
dengan siapapun aku juga nggak 
papa wong itu porsi teman, kalo 
nggak gitu nanti nggak dapet kanca. 
Dan  yang penting saling percaya 
dan ada rasa yakin. Nek ngorok 2B 
marah, maksudnya sampe rumah 
2A dalam keadaan nggak nyaman 
saya nggak suka. 
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Contohnya? Ya kalo udah sampe rumah masih 
mabuk, itu kadang 2B marah. 
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Pernah kan si BA waktu itu 
dikampung kan ada yang mabuk 
mabuk saat itu kerja bakti. Siang 
siang itu pulang ambil dompet trus 
akhirnya dia ikut mabuk. Trus 
pulang nggak tak urusi gitu lho dah 
begitu setiap dia keluar tak awasi. 
Sampe jagapun sama orang yang 
suka mabuk ora bojoku nggak 
boleh. Karo pak RT kalo njenengan 
jaga sama ini semumur urip ra usah 
jaga. Soalnya kan suka pancing 
pancing orang. Akhire dirubah kan 
akhire pasangane jaga jaga, yang 
penting tanggung jawab. 2B nggak 
papa supaya masa tua itu kan 
riskan penyakit to. Gampang rusak 
to. Prinsipe 2B itu supaya dia bisa 
menjaga kesehatan wae. Karena 
lingkungan itu pengaruhnya lebih 
kuat dari bimbingan, dari didikan, 
dari keturunan. Begitu juga anak 
anak itu masa kecil anak anak kan 
neng sekolah juga temen, neng 
kampung juga tanggane. BA, BB itu 
masa SD nggo bulan bulanan. Saya 
inisiatif, saya membaca kondisi 
kaya gitu, tak keluarke tak masukke 
dalam klub. Nggak tau disitu mau 
kegiatan opo terserah, yang penting 
lingkungane lingkungan positif. Kan 
ada sing mbimbing. Wes pengenmu 
opo, wes pokoke hasilmu ana pora 
mbuh ramasalah sing penting disitu 
menyalurkane dengan positif. Jadi 
setelah pulang kerja tak masukke 
situ trus tak jemput. Terkadang BB 
itu sambat pengen sepak bola ya 
tak anter di lapangan sidodadi sana. 
Itu wes mau balbalan mau apa yoh. 
Jadi saya pisahkan dengan 
lingkungan. Bukannya 2B nggak 
suka dengan lingkungan kampung 
sini nggak, Cuma kebiasanaan 
kebiasaan yang kadang liar gitu 
waduh anakku ngko jadi opo. 
Karena prinsipnya mereka itu 
memeras gitu lho. Sampe masa 
kecilnya BB itu nyuri nyuri uang 2A 
gur dikasihke mereka, jadi kaya 
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setoran. Sama juga BA juga 
ngambil ngambil uang 2A dibagi 
bagikan di sekolahan. Akhirnya 
temen temennya sing nakal nakal 
sing mbeling mbeling itu buat 
kesempatan, sedikit sedikit BA 
mana? Kaya njatah nek nggak bisa 
ya dibuntuti sampe dirumah. Kamu 
ngapa mas? Mau nyari BA mau 
minta uang. Emang BA udah punya 
gaji, sini tak kasih tapi awas kalo 
minta minta lagi. BA itu sama kaya 
kamu punya uang kalo dikasih 2B 
kalo nggak nggak ada duit. Sepak 
bola, anak anak pada sepakbola 
dilapangan situ ya, bolanya pinjem 
BB, pungki nggak ikut main, bolane 
jatuh di kali.  Dateng ke sini cari BB, 
kenapa? Katanya mau ngasih uang 
buat ambil bola. Yang njatuhke 
sopo? Saya. Lha bolane sopo? 
BB.kok iso jatuh kenapa? Ya buat 
main. Sing main sopo ana BB 
nggak? Nggak. Kamu haruse terima 
kasih dipinjemi bola. Haruse kamu 
terima kasih udah dipinjemi bola, 
tak gitukke. Terimakasihlah kalo 
dipinjemi ora malah kaya 
kesempatan minta uang pungki. 
Emange pungki banyak duit. Ya 
yang gitu gitu itu parah. 
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D. Verbatim Subyek 3 
Verbatim Subyek3A & 3B 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan Int. 

Gimana to 
kalau berdua 
itu sebagai 
suami istri, 
saling 
melengkapi, 
gimana cara 
menyelesaikan 
masalah 
ganjalan 
ganjalan dari 
rumah tangga? 

3A: yang pertama masalahnya pa 
dulu? Kalau masalah anak anak 
otomatis kita diskusikan aja. 

Kalau anak-anak masalahnya apa, 
contohnya saling berantem ya kita 
damaikan, kita beri pengertian, ya 
sesuai porsi usianya. Terus kan 
mereka bersaudara ya harus 
berbagi. Biasanya kalo masalah 
anak anak kan rebutan makanan, 
ya kita beri tau harus berbagi. Kita 
memberi pemahaman ya kalo 
sendiri ya buat kamu semua, ibarat 
roti kalo sendiri ya buat kamu, kalo 
ada dua ya dibagi dua kalo tiga ya 
dibagi tiga, kalo masih ada ya 
ditawarin dulu, tawarkan kalo nggak 
ada yang mau yasudah. Kalau saya 
prinsipnya kalau ada makanan ya 
silahkan dihabiskan daripada 
mubazir. Itu kalau anak anak.  
3B : masalah yang mana mbak 
arin? 
3A: ya ibuk nambahin. Kalau 
masalah pribadi ya saling 
perhatian memberi pengjelasan, 
maksudnya tu gimana. Ibu tu kan 
sering aktifitasnya banyak, 
biasanya kalau waktunya saya 
pulang biasanya saya WA dulu, 
posisi dimana? Kok belum pulang? 
Soalnya harus punya komitmen 
kalau mahrib harus sudah di 
rumah. Sepertinya kalo seorang 
istri atau anak perempuan kalau 
lewat sore belum pulang itu 
nggak baik, kecuali kuliah. 
Kecuali ada hal yang sudah pasti, 
ada jadwal. Kalau nggak ada 

juntrungnya sepertinya ya nggak 
baguslah. Pokoknya mahrib harus 
sudah dirumah itu aja. 
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3B mau 
nambahin? 

3B: Itu yang dimaksud mbak arin tu 
kalo kita berselisih pendapat gitu? 

   

Ya apapun 
 

3A: Ya itu saling pengertian, 
memberi informasi 
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menjelaskankan tadi udah saya 
bilang ibunya kegiatan banyak 
harus memberi ijin dulu, ada apa 
supaya jelas.  
3B: Ijin pemberitahuan  
3A: nanti pulange sampe ishak lha 
ngapai ada rapat, ada pertemuan 
kan jadi jelas.  
3B: aku kadang, “yah besok ibu 
acaranya ini ini ini” pemberitahuan 
3A: kaya ini tadi subuh udah pergi 
to, sebelumnya memberi tahu 
dulu. Jadi awalnya memberi tahu 
dulu, ya itu tadi karena jamnya 
nggak semestinya, ya kan, kalo 
udah semestinya kan udah ada 
jadwal, seperti tugas jemput itu 
kan udah tugas. Kalo nggak bisa 
ya mberi tahu. Tapi kalo ada 
masalah, karena sudah biasa 
seperti itu jadi nggak ada 
masalah. Harus member tahu 
informasi. Kalo sampe itu tadi 
molor kan mengganggu tu 
waktunya, paling ditanya ngapain 
aja? Aku nerangkan. Itu aja 
masalahnya. 
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Terus 3A 
gimana kalo 
ada aktivitas 
yang molor 
misalnya? 

O ya biasanya saya beritahu dulu 
sih, nanti pulangnya malam agenda 
sekolah lembur kalo akreditasi 
sampe tengah malem jam setengah 
12 ya pernah.  
3B: Pokoknya kalo nggak jam 
semestinya pulang ngabari dulu, 

jadi nggak kepikiran. Kalo pas kita 
marahan ibu seringe WA 
3A: kalo ayah biasanya tak diemin 
aja dulu yang penting tidak lebih 
dari 3 hari harus sudah damai.  
Biasanya ayah dulu yang minta 
maaf dulu. 
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Trus 3A sama 
3B kan juga 
sering lihat 
keluarga 3A 
sama 3B, 
keluarganya 
terlihat ayem 

3A: yang pertama ya karena 
saling pengertian, dan yang 
kedua adalah perencanaan. 
Perencanaan yang simple simple 
aja lah,  
3B: nggak muluk muluk. 
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tentrem. 
Sedangkan 
untuk 
membangun 
keluarga itu 
kan awalnya 
dulu 
pemikirannya 
beda. 
Basiknya 
beda, 
pemikirannya 
juga beda, 
Bagaimana 
caranya 
membuat 
keputusan 
bersama dan 
akhirnya bisa 
kompak, 
terlihat 
senang, 
terlihat ini, dan 
kalau ada 
masalah nggak 
ngetok 
ngetoki? 

3A: Contohnya kalau muluk muluk 
nanti nggayuhe pinginnya terlalu 
tinggi. Misalnya pengen bangun 
rumah tingkat ya ada pemikiran, 
Tapi ya kalau kita seadanya aja, 
yang ada dinikmati dan 
disyukuri. Yang paling enak itu ya 
pas pas ajalah, pas kita butuh ya 
ada.3B: Pokoke mengalir aja ya 

yah. 
3A:Ibaratnya kita hidup itu 
mencari apa, kan mencari 
bahagia to. Bahagia tu nggak harus 

makanane banyak, nggak harus to. 
Uangnya tumpuk tumpukan sak 
lemari. Termasuk ketika ibu waktu 
nggak bisa masak, ya kita makan 
diluar. Saya pribadi nggak terlalu 
memaksakan kok harus masak. 
Kalo bisa ya nggak papa, kalo 
nggak bisa ya sudah. Nggak 
bisanya itu mungkin karena banyak 
gawean kegiatan.  
3B: kan anaknya 3 kegiatannya ada 
3 plus ibuknya. Sekolahnya beda 
beda to, jadi kegiatannya juga beda 
beda. 
3A: Ya itu tadi pokoknya 
perencanaan dan komunikasi. 

Kalo ayah misalnya nanti ayah mau 
sini sini sini ya memberi tahu. 
Kadang nanya simple aja ayah mau 
ke sekolah bentar, kaya kemarin 
udah janji sama mbak to, ya saya 
kepikiran weh belum slesai ni, ni 
saya harus langsung pulang. Kalo 
nggak harus komunikasi, harus 
langsung ngabari. Kalo udah 
kelewatan sejam duajam harus 
ngasih tahu, karena udah ada janji. 
Mudahnya itu aja. 
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Trus apa to 
yang 3A dan 
3B rasakan 
pikirkan dari 
3A ke 3B dan 
3B ke 3A, 
ketika ada 
masalah? 
Misalnya pas 

3A: Kalau saya ya itu biasanya 
saya diamkan dulu, trus cari 
kesibukan sendiri. Tapi yang 
nggak terus kemana itu nggak. 
Paling pergi kemana sebentar, 
misalnya kesekolah trus nanti balik 
lagi. 
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lagi nggak 
mood, atau lagi 
sebel, itu apa 
yang dirasakan 
dari masing 
masing kepada 
pasangannya? 

Kenapa itu 3A? 
Biar apa gitu 
maksudnya? 
 

3A: Ya menyibukkan diri aja, kan 
banyak kegiatan yang ini.  
3B: biar bisa focus, biar tidak 
terfokus pada masalah Kalau saya 
biasanya kalau mau datang bulan 
kan bawaannyakan emosi. Ya itu 
kalau pas nggak sesuai pengennya 
emosi. Tapi trus diem sendiri 
ngopo kok aku ndadak ngene to, 
kaya gitu. Habis itu kadang 
merenung sendiri.  
3A: Saya menambahi kalau saya 
berpikirnya simple aja, nggak 
terlalu mikir terlalu dalam. Diacari 
akar masalahnya apa to, o Cuma 
itu. Biasanya saya nanti yang 
mengalah aja. Misalnya masalah 
kedua anak berantem, biasanya 
saya mbelain Haifa, trus ibu nggak 
terima. Kalo urut urutannya 
biasanya ayah membela yang 
perempuan, gender itu to. Apalagi 
saya punya wawasan tersendiri CB 
tu gini gini gini, ya otomatis saya 
bela, kadang nggak terima ibu. Tapi 
habis itu ya saya beri pengertian.  
3B: kadang aku yang emosi, jadi 
bapaknya kayak kesulut. Nanti 
diem. Lha kadang ayah mbelain. 
Lha wingi wes dilekne tapi wingi kan 
sing mulai CB, dadi akhire sing 
diseneni CC 
3A: Tapi nggak menjadi berlarut 
larut nggak. 
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Kalau dari itu 
tadi, supaya 
tidak menjadi 
berlarut larut 
permasalahan
nya, 3A dan 3B 
sendiri caranya 
gimana? 

3B 3A: Ya saling menyadari aja. 
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Supaya 
masalah tu 
bisa slesai, 
dah tenang. 

Saling 
menyadarinya 
gimana 3A 3B? 

3B: Ow maksudnya gitu, 
maksudnya ayah itu seperti itu 
tapi kadang ora ngono, yowes di 

nengke sek. Terkadang saya mikir 
dan saya diamkan dulu. Ada 
kalanya nanti santai, kita ngobrol 
berdua. Kalau anak anak lagi 
istirahat, kita ngobrol. Pas lagi 
longgar semua pikirannya. 
Tenang, nanti kita ngobrol 
berdua ngobrolkan anak-
anaknya yang ini gini kalau 
menghadapi CC tu gini, CB tu gini, 
trus sing ini tu gini, kalau nggak 
ngobrol ngobrol apa gitu biasanya 
pas kita longgar. Kalau kita masih 
sama sama emosi, ya lebih baik 
saling diam, ditunda. Kalau diam 
itu ya biasane paling lewat WA, kalo 
dulu nulis surat tak kantongi. 
Setelah ada HP SMS. Nanti kalu 
udah ayahnya saling dibaca 
pesannya, biasanya saling 
merenung saya juga. Nanti lama 
lama tau maksudnya. Ayah udah 
tau to maksudnya ibu, trus nanti 
ayah mbalesi gini.  
3A: biasanya kalau pas lewat pesan 
itu karena kalau langsung ngomong 
itu sulit menerangkan. Soalnya baru 
emosi kan nadanya tinggi, begitu 
nanti salah ucap mending WA dulu. 
3B: Kalau wa kan maksudnya 
sepihak 3A: Bisa panjang lebar, 
Bisa dibaca dulu maksudnya itu 
apa.  
3B: Lah kalo ngomong langsung 
sini baru ngomong dikit belum 
keluar semua udah disauti, kalo wa 
kan udah dowo banget trus wes 
plong.  
3A: ow iya itu dulu ya yang udah 
pernah nggak sesuai jadwalnya 
pulangnya berlarut larut. Ya saya 
otomatis Tanya kemana ini? Saya 
kan punya rambu rambu mahrib 
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harus dirumah, kok belum dirumah 
sampe ishak, kan jadi pertanyaan 
soalnya nggak ngabarin. Nggak ada 
sinyal apa apa. Ya saya sempet 
kepikiran, apa aja to yang 
dikerjakan, tapi ternyata ada 
pekerjaan. 

A: brarti intinya 
segala sesuatu 
dikomunikasik
an itu nggak 
masalah ya 
3A? 
 

3A: iya nggak masalah. Kalo 
diberitahu dari awal. Intinya 
komunikasi.  
3B : Pas lagi sama sama emosi 
pokoknya diam dulu, pokoknya 
diam, nanti WA. Kalau nggak nanti 
malah tambah ribut. Ini belum 
plong, ini udah dijawab. Aku ki rung 
rampung ngomong wes dipotong 
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3A sama 3B 
pernah nggak 
ribut sampai 3 
hari, dan apa 
yang dilakukan 
kalo hampir 3 
hari, kan 
katanya kalau 
sampai lebih 
dari 3 hari 
nggak boleh? 

3A: nggak ada, nggak pernah, 
langsung inisiatif minta maaf. 
Nggak perlu diperpanjang. Jangan 
sampai.  
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Ada 
Tambahan? 

3A: saya nambahi sedikit. Intinya 
komunikasi, saling tau 
jadwalnya. Bukan artinya saya 

sebagai kepala rumah tangga 
pencari nafkah istri nggak tahu, 
semena mena, seenaknya sendiri 
pulang pergi. Kalau udah pulang 
pergi lagi ya pamit. Meskipun 3B itu 
ibu rumah tangga kanada aktivitas 
sama teman, ya harus memberi 
tahu. Kuncinya kalau pas lagi 
aktivitas ya memberi tahu. Kalau 
dari saya sendiri batasnya ya 
mahrib. Kalau lewat dari itu ya harus 
ngabari. Pentingnya sampe 
dimana? Kalau nggak penting 
Cuma ngobrol ngobrol ya pulang 
saja. Kalau saya pengenya, kalau 
saya dirumah ya istri harus dirumah. 
Kalo udah tau jadwalnya nggak 
masalah.  
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3B:  kalau saya sekarang jadwalnya 
paling nganter anak. Pokoknya 
prinsipnya menerapkan aturan 
agama yang kita jalani.Jangan 
keluar dari koridor itu. Insyaallah 
nanti jadi enak kok, kan satu 
aturan , satu jalan kan enak. 
Kalau beda aturan kan nanti beda 
jalannya. Saling mengingatkan. 
3A: Saling asih, asah, asuh. 
Dibuat mudah, dibuat simple. Yang 
sulit dipermudah, yang mudah 
dipermudah nanti kan 
dimudahkan sama Allah. Yang 
terhambat ya dilancarkan. Suka 
membantu. Udah saya sampaikan 
semua.  
 
 

Ada lagi nggak 
3A? 
 

Apa ya? Ya tadi udah disampaikan. 
Pengertian juga, sederhana 
sajalah. Tahu tugas 
kewajibannya, kalau tidak 
terlaksana ya dicari alternatifnya. 
Karena waktu, aktifitasnya padet ya 
saling memaklumi. Badai rumah 
tangga seperti yang udah saya 
sampaikan yang pertama adalah 
ekonomi, harmonisnya tadi yo 
namanya manusia kan butuh 
makan, kalau pas mau makan 
nggak ada makanan kan bisa 
emosi, tapi kalau saya ya simpelnya 
aja gimana? Solusi terbaiknya 
gimana? Diskusinya nanti pas 
udah kenyang. Kalau masih laper 
diskusi nanti emosi. Kaya filosofi 
minum teh. Pulang kan capek, 
dikasih teh trus ngobrol, kalo baru 
dateng capek minum aja belum 
nanti kan jadi masalah. Kan 
manusiawi, beda kalau puasa kan 
menahan. Makan itu pasti. Kalau 
lapar diajak diskusi kan nggak 
nyambung dan bawaannya emosi. 
Kalau makan dulu kan nanti idenya 
muncul. Saya rasa itu berlaku 
dimana aja. Termasuk belajarlah, 
makan dulu, tapi jangan terlalu 
banyak nanti ngantuk. Termasuk 
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diskusi tadi. Ketika capek ya 
istirahat dulu, kalau nanti udah 
nggak capek, udah rileks baru 
diskusi. Nggak ada salahnya pas 
3B ngajak apa, trus saya sebentar 
mau tidur dulu nanti kalau udah 
agak santai baru mbahas masalah. 
Kebanyakan yang dibahas masalah 
di kegiatan dan anak anak, masalah 
pribadi jarang dibahas. Kalau ribut 
biasanya karena kegiatan dan anak 
piye to? Selama ini udah 
diterangkan ya udah paham. Visi 
misinya sudah tau. Kadang karena 
nggak tau, jadwalnya nggak tau, 
lagi itu otomatis akan memuncak. 
Selama ini kami nggak pernah 
sampai kesana. Berpikir positif 
dan di klarifikasi. Trus jangan 
pagi hari, kadang 3B pagi pagi 
udah ngajak diskusi termasuuk 
anak anak juga itu. Kalau pagi 
urusannya berangkat kerja, 
masalah diskusi bisa ditunda nanti.  
3B: beda kalau 3A ngomong, saya 
dengarkan meskipun pagi, kalau 
saya jangan dulu. Nek 3A kalo 
mau berangkat butuh diskusi ya 
ngomong. Kalo saya jangan. 

3A: kamu kan nggak kemana mana. 
Tetep prinsipnya saya pribadi kalau 
dirumah ada masalah jangan 
dibawa kesekolah, begitu juga 
sebaliknya, harus bisa memilah 
memilih. Paling Cuma sharing saja, 
bukan sampai membawa masalah.  
Ketika 3B juga kalau punya 
masalah juga sharing.  
3B: tapi kadang ya itu tadi. Ibu cerita 
ayah tidur 
3A: lha posisi tidur diajak crito. 
Kalau ada permasalahan kita 
berbagi. Saling memberi info 
suyukur syukur bisa memberi 
nasehat. Kalau ibu ada masalah 
dengan temannya ya saya member 
saran. Kalau di kita nggak ada 
karena saling memberi pengertian 
dan banyak mengantisipasinya. 
Wong udah dewasa mikirnya lebih 
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ke anak - anak. Ya mengantisipasi 
lah.  
3B: Karena lebih banyak yang 
harus dipikir, daripada focus pada 
masalah spele. orang orang yang 
berantem itu karena nggak sejalan 
dengan visi misinya. Komunikasi 
beda, komunikasi kurang jadi 
nggak jelas. Kalau komunikasi 
lancar kan jadi baik. Kan masalah 
keuangan keluarga kalau infonya 
sama sama tau kan lega. 
3A: Misalnya ada pola baru, ya 
harus dikomunikasikan. Contohnya 
CB ini kan dah mau slesai, perlu 
nggak les? Ya komunikasi dulu. 
Misalnya masalah sekolah anak ya 
dikomunikasikan dulu. Lebih 
banyak ke anak anak.  
3B: Kalau kita sekarang fokusnya 
juga ke anak anak dulu. Bagaimana 
masa depan anak anak, udah 
nggak terlalu berpikir rumah, 
sederhana saja, sama seadanya 
aja selagi nggak bocor, ya 
seadanya dulu. Fokusnya 
mengantarkan anak anak kedepan. 
Udah begini adanya kita syukuri. 
Lah saya mikirnya nggak bawa apa 
apa.  Yang penting makan, tidur, 
sekolah terpenuhi. Yang penting 
kita tinggal bisa menikmati. 
Walaupun rumah mewah perabotan 
bagus tapi nggak bisa menikmati 
sama aja. 
3A: Kuncinya kalau sudah berani 
berumahtangga, laki laki ya 
bertanggung jawab, memenuhi 
kebutuhan lahir dan batin. Saling 
pengertian. Cermin kedepan 
contohnya kedua duanya 
bekerkerja ya harus pengertian. 
Apa suami bekerja istri dirumah, 
ya harus tau plus minusnya, 
begitu pula sebaliknya. Dan 
masing masing harus punya 
pegangan saling menghargai 
tugas dan kewajiban, nggak 
Cuma seneng seneng aja. 
Makanya saya bilang kemarin, 
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awalnya berumahtangga itu badai 
ekonomi, lepas dari keluarga, saya 
ya yang harus bertanggung jawab, 
sama mertua, orangtua, sama 
Tuhan. Apalagi kalau udah punya 
anak itu harus se visi misi.  
3B: kadang itu masalah datangnya 
dari luar. 
3A: Kadang masalah itu datang 
dari luar kakak adik, bagaimana 
biasa memanage itu. Sekali lagi 
saling komunikasi. 
3B: udah menganggap ow itu 
kakaknya, itu jadi kakak saya, jadi 
bagaimana saya harus tetep 
terhubung baik. Kayak adik saya 
walaupun itu adik saya udah jadi 
adiknya 3A juga. Bapak ibuk juga, 
mertua 
3A: Disamping itu juga saling 
belajar, kan menyatukan dua 
pribadi, pemikiran, keluarga, 
keluarga besar. Harus punya 
prinsip, visi misi sendiri. Kembali 
lagi yang utama adalah keluarga. 
Misalnya ada masalah dari luar 
maksudnya masih keluarga, 
kalau saya pribadi yang utama ya 
istri dulu keluarga saya pribadi 
dulu. Tanggung jawab ke orang 
tua yang utama, kalau saudara 
kan selevel. Contoh di Uang. Uang 
kami itu dari bapak ibu. Ya kalau 
ada orangtua kesini ya harus kita 
layani, kita muliakan. Kalau dengan 
saudara itunganya ya utang piutang 
gitu aja, kecuali kita berlebih 
silahkan. Kalau sama orangtua 
nggak boleh gitu. Kalo sama kakak 
saya adik saya ya itunganya utang 
piutang, kecuali saya berlebih.  
Mudahnya perumampaannya gitu. 
Tapi orangtua itu biasanya nggak 
butuh itu, butuhnya perhatian, 
kehadiran, ketemu cucu. Itu berlaku 
buat kita juga. Kalau saya pribadi 
kalau orangtua memberi saya 
menolak, nanti diberikannya ke 
cucu. Tetep kita berkaca. Cukup 
memberikan seorang anak. Kan 
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urutannya udah bener. Tidak boleh 
mengesampingkan orangtua. Tapi 
dalam kehidupan berumahtangga 
yang utama keluarga inti dulu. Trus 
istri anak, tapi nggak harus 
bagaimana. Cukup dulu. Kembali 
lagi ke saudara lagi, saudara kan 
juga punya keluarga. Prinsip kita 
nggak mau ngrepotin keluarga, 
orang tua malah kalau bisa 
membantu.  
3B: Prinsipnya nggak ngrepoti 
orangtua, hubungan dengan 
saudara baik, orangtua baik. 
3A: Kita mempersembahkan ke 
orangtua itu kita hidup baik baik 
hidup rukun punya anak. Dikabari 
kita baik baik itu orang tua udah 
seneng.  
3B: Sebenarnya Kalau ada 
masalah di keluarga kedua 
pasangan harus tetap 
menyelesaikan dengan baik. Kan 
sudah jadi satu keluarga juga. 
Kita udah punya komitmen kalau 
ada masalah keluarga inti ya kita 
selesaikan sendiri, jangan 
sampai orangtua tau kita sedih, 
kita susah, kecuali udah selesai 
udah lewat tahun slesai lama ya 
diceritakan buat sharing ke adik 
adik. Dulu pernah pas repot tapi 
nggak ngabari, ya itu udah berlalu, 
udah bisa mengatasi sendiri. Nek 
dulu pas kecelakaan kan langsung 
ngabari soale bener bener urgent. 
3A: Selama kita bisa ya kita 
selesaikan sendiri,selama kita 
bisa ya kita pikir sendiri.Kalau 
udah kualahan baru minta 
bantuan. 
3B: Tuhan kan memberi masalah 
ke kita sesuai kemampuan 
menyelesaikan. Berusaha dulu, 
kecuali mentok  
3A: Berusaha dulu. Manusia itu 
kan makhluk social, kan ekonomis 
hidup itu kan butuh materi, tapi 
tarafnya berbeda beda. Saya 
makan cukup 5 ribu, mbak 50 ribu, 
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saya tahu tempe cuku, mbak harus 
pake ayam. Sehingga ketika kita 
berusaha insyaallah kita akan 
diberi kemudahan. Ketika udah 
mentok pasti ada jalan, lha jalane 
gimana baru kita diskusikan. Lha 
itu baru melibatkan saudara. 
Kembali lagi kalau sama saudara itu 
ekonomi tadi lho. Beda kalo sama 
yang Tuhan. Lha itu masalahnya 
baru slesai tapi bahanya tetep 
utang piutang. Jangan melibatkan 
orangtua saat ada masalah 
kasihan, orang tua udah memberi 
terus sampe besar, sampe kuliah, 
menikah. Kan orangtua kan nggak 
minta balik to. Kita bagi dengan 
saudara soale kan levele sama. 
Kecuali kalo kita berlebih adik, 
kakak, pinjem nggak usah 
mbalikke. Tetep kita prinsip kalo 
sama saudara kita kembalikan. 
Sama saudara kita sharing, sharing 
yang baik lah, membagi yang 
senang. Prinsipnya membagi yang 
senang, yang susah ya kita sendiri 
aja. Ketika mentok harus ada 
komunikasi. Ya kalo saya ke 
saudara bukan ke yang lain kalo 
materi. 
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Verbatim Subyek 3A 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan Intensita 

 Sebelumnya 
aku mau tanya 
untuk latar 
belakang 
keluarganya 
3A sendiri. 
Bapak ibuknya 
gimana, trus 
dulu bapak 
ibuknya 3A 
dulu pas 
membangun 
keluarga itu 
bagaimana? 

Dari keluarga orangtua itu bapak 
militer, ibu itu ibu rumah tangga. 
Kedua orang tua itu dari Tegal. 
Saya asalnya dari tegal. Jadi 
boleh dikata kami keluarga militer. 
Saudara saya ada 5 saya nomor 4. 
Nomor 1 dan dua perempuan, trus 
nomor 3 laki laki, trus saya, trus 
adik saya laki laki.  

   

Dulu 
bagaimana 
hubungan 
bapak ibuknya 
3A ketika 
mendidik anak 
bagaimana, 
menyelesaikan 
masalah 
bagaimana? 

Ya allhamdulilah bapak ibu 
hubungannya bisa selalu rukun 
sampai tua sampai sepuh, ibu 
saya meninggal karena sakit. 
Akhirnya bapak pensiun, karena 
asli Tegal trus pulang ke Tegal 
nyambung, maksude menikah 
lagi. Sekarang bapak tinggal di 
Tegal. 

   

Masih samaibu 
sambungnya 
itu? 

 Iya masih sama ibu sambungnya 
itu. Ibu sambungnya umur berapa 
itu. Ya sebaya.  Menikahnya 
sebaya dan yang ibu baru itu juga 
sudah dewasa punya anak juga 
menikah karena suaminya 
meninggal, kaya bapak. Tahunnya 
berapa ya saya lupa. Tapi dari 
kurun waktu meninggal trus bapak 
menikah lagi itu lama. 10 tahun 
setelah pensiun pulang trus nikah 
lagi. 

   

Berarti kaya 
cari temen 
masa tua gitu 
ya? 
 

Ya sepertinya bapak mungkin 
karena Bapak mencarinya yang 
sebaya. Anak anaknya juga 
sebaya dengan saya satya lupa 
ada 3 atau 4 anaknya. Sampai 
sekarang bapak di Tegal. 

   

Dulu apa yang 
dibawa 3A 
Yudi, maksde 
pelajaran apa 
dari bapak ibu 

Kalau dari bapak karena militer ya 
berarti disiplin tinggi, kalau dari ibu 
karena istri militer kan patuh 
manut, saya terngiang ketika Ibu 
masih hidup, bahasanya kan saya 
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yang diambil 
3A sampai 
sekarang 
untuk 
membangun 
keluarga? 

kuliah di Jakarta, memberi pesan 
pas saya kuliah di Jakarta. Disana 
itu jangan sombong, sukalah 
membantu intinya, berbuatlah 
yang terbaik. Masih inget 
terngiang ngiang pesannya, 
Sampai sekarang pesan itu saya 
pegang dan berusaha memenuhi 
itu. Selalu berusaha berbuat adil 
untuk orang lain,kerja ya kerja 
untuk menafkahi, kerja sesuai 
porsinya. 

Trus itu yang 
latar belakang 
keluarga nggih 
3A. Trus yang 
proses 
membangun 
keluarga 
dengan 3B. 
Dulu 
kenalannya 
gimana, 
kenapa kok 
tertarik dengan 
3B dian, dan 
akhirnya 
memutuskan 
untuk ini bakal 
jadi istriku? 

Jujur saja selama SD, SMP,SMA 
itu bukan nggak tertarik dengan 
pacaran. Karena focus belajar dan 
sekolah, amanah dari orangtua 
juga. Kemudian menginjak kuliah, 
kuliah saya D3 di Jakarta itu juga 
masih nggak kepikiran kesana. 
Kalau naksir naksir ada, tapi 
masih belum kepikiran. Trus lanjut 
kuliah lagi S1 karena beasiswa 
nilainya masuk, jadi saya 
beasiswa boleh dikatakan gratis. 
Beasiswanya itu seleksi dari 
seluruh Indonesia anak 
punrawirawan abri, diambil 5 
alhamdulilah saya masuk. Sampai 
3 tahun to, trus S1. Nah trus waktu 
S1pas hampir sudah selesai itu, 
3B itu kayak merantau ke Jakarta 
punya sejarah sendiri. Kebetulan 
saya tinggalnya di asrama PNS itu 
karena saya dapat beasiswa gratis 
dari DEPKAMHAMKAN 
ditampung kaya asrama, 
asramanya itu tingkat. Kebetulan 
saya itu tinggalnya di bawah, lha 
3B itu diatas. Kebetulan sama 
sama, 3B juga diberi peluang 
untuk belajar. 3B kan basicnya di 
rias salon. Setelah saya selesai 
skripsi udah bekerja tinggal 
nunggu wisuda,ya kan santai 
santai akhirnya kenalan say helo 
dan sebagainya. Ketertarikan 
mungkin karena saya punya 
kriteria. Perempuan yang ini 
pertama itu seiman, yang kedua 
kulitnya putih, trus tinggi, jujur saja 
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kan saya rata rata. Saya pengen 
supaya anak anak lebih tinggi, 
terbukti CA kan tinggi, jadi itu. Kok 
saya mengamati ini bisa jadi 
pendamping saya gitu. Sama 
sama perantauan, sama sama ya 
ketertarikannya itu. Sampaimana 
ini ceritanya? 

Ya monggo 3A Ya itulah jadi janjian dan dia juga 
kuliah di ASMI  

   

Brarti adik 
kelasnya ya? 
 

Bukan, beda kampus. Ternyata 
tempat tinggalnya sama di 
asrama, Cuma beda lantai. Kita 
berbaur dengan PNS. PNSnya 
muda muda. Kan waktu itu 
Dephamkam memberi BLK kaya 
di provinsi kesempatan untuk anak 
anak ikut seleksi balai lapangan 
kerja. Sebenernya hampir sama, 
saya sebelumnya juga mau disitu 
kursus tapi saya trus kuliah. 
Sebenarnya tujuan utama saya itu 
nggak kuliah, tapi kursus setelah 
dilihat dephamkam, oh ini bisa ini 
kuliah. Trus saya mau dites 
diterima.  Saya disuruh tinggal situ 
karena keluarga anak ABRI ya 
kaya dilingkungan militer tapi kalo 
hormat saya nggak ikut hormat, 
kan saya bukan militer, saya 
statusnya disitu mahasiswa. Boleh 
tinggal disitu selama kuliah 
sampai selesai. Waktu itu 3B 
belum selesai. Saya sudah 
bekerja di pasar Rebo di software 
house membuat program, karena 
saya lulusan computer, kontrak 
disitu. Setelah itu kok ada 
lowongan kerja di daerah, di Jogja 
lowongan mencari guru kumputer. 
Akhirnya saya nglamar di situ aja. 
Sepertinya kok hidup dikota besar 
sama di daerah kok enak di 
daerah, jadinya ya harga beda. 
Waktu proses itu saya posisi 
sudah di jogja dan 3B masih di 
Jakarta. Ketika itu kan sudah 
janjian. Mungkin jodoh juga, 
mungkin karena ada ketertarikan 
juga. Jadi dari Jakarta saya 
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mundur balik jogja itu jadi guru 
tahun 98, mbak dian itu masih di 
Jakarta trus janjian. Setelah itu 
ada lowongan pekerjaan di 
Humpus waktu itu 3B magang di 
Humpus punyanya Tomi Suharto. 
Disana saya ditawari untuk kerja 
disana, tapi karena sudah janjian 
kalau kerja pulang ke daerah saja. 
Kan 3B aslinya pemalang, nanti 
janjian saya sering mau pergi ke 
pemalang. Sabtu minggu Akhirnya 
sebulan sekali saya ke pemalang. 
Kan dulu belum ada telepon, ada 
Cuma wartel belum ada HP belum 
ada WA. Ya itu berlangsung 
setahun dari 1997 1998. Akhirnya 
menikah 16 Juli 1998. Gitu. 

Dulu waktu 
masa 
berkenalan itu 
sempet ada 
masalah nggak 
3A dengan 3B 
dian? Pas 
berselisih 
paham, pas iyo 
nggake mau 
tak nikahi piye 
gitu? 
Bagaimana 
caranya 
menyelesaikan
nya? Misalnya 
ada berselisih 
paham atau 
apa gitu. 

Kayaknya hampir jarang. Karena 
berawal dari keluarga yang tidak 
fanatic. Nggak ada masalah 
Paling Cuma jarak. Bukan 
masalah, Cuma dari orangtuanya 
itu taren bahasa jawane. “Yud, 
mbok bapak mbok yo anu, bisa 
diajak kesini”. Wha ini rambu 
rambu brarti kan, ya brarti diminta 
untuk beneran. Memang dari awal 
saya udah bilang beneran. 
Sebelumnya kan waktu itu sekali 
3B tak ajak ke Solo, ke rumah 
bapak ibu waktu 40 harinya ibu. 
Tapi pas meninggalnya itu kan 
belum deket sama 3B, saya cepet 
og nggak ada setahun. Akhirnya 
sejalan, pengertian, walaupun 
jarak jauh ya tapi bisa. Trus bapak 
taren trus melihat sama gitukan. 
Trus waktu itu saya pulang 
rembugan dengan kakak dengan 
bapak keinginan menikah, 
disetujui ya langsung tanpa ada 
tunangan. Datang kesana jumat 
paginya langsung akad, siangnya 
langsung resepsi Nikahnya di 
pemalang sana. Cepat karena 
nggak proses panjang. Ya karena 
sudah sama sama dewasa. 3B itu 
23. 
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Trus pas masa 
masa sudah 
menikah,pas 
menghadapi 
konflik waktu 
pertama kali 
dan apa ya 
kalo dulu kan 
masih jauh 
jauhan kenale 
masih baik 
baikan, setelah 
hidup serumah 
kan tau apanya 
kaya gitu 
bagaimana 
waktu 
menghadapi 
konflik? 

Ya itu memang ada ceritanya, 
ceritanya tu gini ketika berdua 
masa penjajakan kan saling 
tanya.Kalau saya sama 3B itu 
prinsipnya jangan berbohong. 

Apa adanya. Saya sekarang 
posisinya guru, katakanlah kalau 
nikah saya sama 3B punya prinsip 
dan saya yang memberi wawasan. 
Menikah itu badai pertama kalo 
udah seiman nggak masalah, 
setelah itu biasanya masalah 
ekonomi, rumah nanti fasilitas 
nanti, cukup nggak. Ya itu kita 
udah sepakat seadanya. 
Bahasane adanya seperti ini kita 
enak enakan. Ketika sudah 
menikah 3 hari sesudahnya 
pengennya saya 3B itu tinggal di 
pemalang dulu, tapi akhirnya 
sepakat yaudah ikut saya ke Jogja 
cuma bawa 2 tas lho, rumah nggak 
punya, kendaraan pinjem. Berani 
itu merantau seperti itu untuk 3B 
karena saya sudah belajar seperti 
penjajakan tadi kan bilang. Ketika 
sudah menikah yang jadi panutan 
itu suami, tapi jangan lupa 
orangtua tetep minta doa restu. 
Istri itu setelah menikah patuhnya 
suami haknya suami, orangtua 
sudah menyerahkan anak 
orangtua. Kaya nanti kalo mbak 
menikah pakdhe PM juga nggak 
boleh nggondeli. Kecuali kalo 
nanti suaminya minta mbak disini 
dulu. Tapi ya jangan trus 
ninggalke orang tua. Karena kita 
orang Jawa jangan tinggalkan 
orangtua. Di ajaran agama kami 
yang dipatuhi suami, tapi kalau 
saya hormatnya ke ibu. Mau istri 
gimanapun tetep ibu dulu. Karena 
harta kita itu harta orangtua tapi 
dalam proses perjalanankan 
nggak seperti itu. Ya itulah 
seorang kepala rumah tangga 
harus paham seperti itu. 
Kewajiban sayakan menafkahi, 
tapi jangan tinggalkan orangtua. 
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Orangtua juga harus diperhatikan 
dan jadi prioritas juga. Jadi beban 
seorang suami yang pertama itu 
ibu atau keluarganya. Bapak saya 
juga tanggungjawab ke ibunya. 
Tapi orangtua itu biasanya nggak 
langsung ke harta biasanya Cuma 
minta perhatian. Kalo punya waktu 
Telepon, jangan lupa pulang, idul 
fitri diusahakan pulang 
berkunjung.  

Ketika ada 
masalah 
bagaimana 3A 
dan 3B bisa 
memanage itu 
supaya  nggak 
terjadi 
perceraian ? 

Dari awal itu kan 3B hidupnya 
dilepas orangtuanya. Ya saya 
yang bertamggung jawab. 
Hidup mati saya yang 
mempertanggungjawabkan.  Ya 
saya nanti yang dimintai 
pertanggung jawaban. Sehingga 
saya bawa ya dilepas sama 
ortunya. Itu jadi beban saya. 
Saling terbuka dari awal 
bahasane saya punya 
penghasilan segini ya saya 
berikan. Sampai sekarang kalau 
punya gaji saya berikan 
semuanya satu amplop, 
silahkan dimanage. Biasanya 

seperti yang saya bilang badai 
utama itu ekonomi. Ya bagaimana 
kita berusaha memanfaatkan 
penghasilan yang ada. Dan saya 
percaya ketika sudah menikah 
insyaalla rejeki mengalir sendiri. 
Dan ternyata setelah itu benar 
dapet kegiatan sampingan dari 
pekerjaan utama. Saya kan 
mengajar, seiring diminta dinas 
pendidikan ngajar computer, 
kepala sekolah, dapat 
penghasilan tambahan dan 
dipercaya dinas provinsi, berjalan 
waktu ya dapet sertifikasi juga 
gitu. Ya akhirnya sampai sekarang 
ya lahirnya Haifa itu 2007 dapet 
sertifikasi bisa punya rumah, bisa 
tambah motor. Yang kecil kecil itu 
disyukuri berapapun ya bisa lah 
untuk itu. Kalau 3B sempet ikut 
merias, ya saya persilahkan. Tapi 
ketika sudah kualahan yaudah. 
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Kalau prinsip saya yang kerja saya 
sampai malem nggak masalah 
kan memenuhi kebutuhan, kalau 
3B itu cukup dirumah saja ngurus 
anak. 

Berarti intinya 
3A yang 
bekerja 3B 
yang ngopeni 
anak anak gitu 
ya 
 

Ya diasuh sendiri. Dulu kan 
sempet CC dan CB jaraknya deket 
to, pakai pembantu tapi nggak 
cocok semua, saya maunya tetep 
3B sendiri yang ngurus anak 
anak. Dulu kecilnya repot 
banget ya. Makanya ketika saya 
pulang biasanya CB yang saya 
ajak jalan jalan, kadang dua tau 
to mbak. Saya juga berusaha 
setelah kerja langsung pulang 
juga ngurus anak. Sampai 
sekarang dengan seadanya, 
semampunya ya berjalan. Kan 3B 
itu sebenarnya juga kerja, jadi 
sekretaris, sekretaris pribadi saya. 
Alhamdulilah sampai sekarang 
jalan seadanya. Muncul konflik itu 
apa ya? Karena diawali kita 
saling pengertian, banyak cerita 
saling terbuka biasanya Cuma 
ngobrol ngobrol saat anak 
sudah tidur masalah 
perkembangan anak. Jadi 
nggak ada yang 
disembunyikan. 
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Jadi gimana 
kalo ada selisih 
paham sama 
3B? 

Kalau ada selisih paham sama 3B 
biasanya salah satu diam 

RE Regulasi Emosi +++ 

Diamnya itu 
kenapa 3A? 

Ya kalo di kami, mungkin karena 
salah pengertian saja, tidak 
boleh sampai lebih dari 3 
hari.Kalo kurun waktu sekarang 
ini saya juga yang sering 
mengalah dan minta maaf, 
biasanya lewat WA. Dan terkait 
dengan anak anak kalau ada 
masalah biasanya saya 
diberitahu dulu nanti kalo 
pulang jangan nyeneni. Kalo 
nggak kan ya saya ngopo ini ini. 
pernah itu kan CA jatuh sampe 
suwek suwek itu, tak pikir 
berantem taunya dia jatuh, saya 
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juga dikasih tau dulu sama 3B 
nanti biar CA cerita sendiri. 
Akhirnya saya biasa saja. Tapi 
biasanya kalo nggak tau ya saya 
langsung introgasi. Ya biasa 
namanya konflik anak anak sering 
berantem biasanya saya langsung 
mengintrogasi. Kalo sama 3B ya 
biasanya diem dulu itu, pengen 
sendiri dulu. Pokoknya jangan 
lebih dari 3 hari. Kalau udah mau 
3 hari pokoknya otomatis 
langsung WAnan saling mengerti 
saja. 

Kalau sebagai 
pribadi sendiri 
ketika pas ada 
sebel sama 3B 
itu 
menghadapiny
a bagaimana? 

Biasanya saya tinggal tidur, 

habis tidur nanti baru rasan rasan. 
Biasanya nanti kalo anak anak 
sudah tidur baru rasan rasan. 
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Tru 3A satu ini 
yang terakhir. 
Kunci 
pegangan 3A 
untuk menjaga 
hidup 
perkawinan 
untuk 
menghadapi 
masalah kecil 
atau 
besar?sehingg
a supaya tetap 
bertahan dan 
tidak lari ke 
yang lain lain? 

Yang pertama kembalikan lagi ke 
prinsip prinsip hidup kita tadi. 
Apalagi sekarang kita sudah 
punya anak. Saya mengalami 
mendapat banyak himkmah, terus 
terang ketika kemarin diberi rizki 
bisa umroh. Itu saya banyak bisa 
berkaca diri nggak usahlah 
bermusuhan, menilai hal hal yang 
negative, mendingan hal hal yang 
baik baik kita pupuk. Misalnya 
ibadah, saling memacu diri untuk 
mendekatkan diri dalam 
beribadah, ada masalah ya segera 
disampaikan. Ketika tidak ketemu 
artinya ya kalo 3B memohon 
kepada Allah saya juga gitu 
berpasrah dengan Tuhan. Trus 
dengan anak anak ikut TPA TPQ 
itu kan juga memacu saya 
menambah ilmu agama 
khususnya, mengaji dan 
sebagainya. Jadi tidak grusa 
grusuh. Sehingga lebih tenang. 
Trus rasanya cukup dengan apa 
yang saya miliki. Termasuh 
bertetangga yang baik juga 
rasanya bersyukur. Intinya terus 
terusan bersyukur. Bersyukur itu 
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bukan hanya karena harta bisa 
karena kenyamanan hidup, diberi 
pasangan yang pengertian, anak 
anak ceria, tidak ada terlalu 
masalah. Kalau masalah ya tetp 
ada. Seperti  masalah ekonomi 
tadi, kok ya selalu ada ketika kita 
membutuhkan. Misalnya waktu 
mau masukkan anak anak 
sekolah, CA mau masuk sekolah 
kok yo ada, CB mau daftar ulang 
juga kok yo ada, saya mau ngajak 
umroh 3B itu sebagai hadiah, 
bersyukur mau umroh kok ya bisa 
meskipun menguras tabungan 
juga. Bersyukur bisa ngajak, justru 
kalo nggak ngajak bahasa jawane 
getun. Semuanya saya 
kembalikan lagi kepada yang 
kuasa, sehingga hari hari kita lebih 
banyak k3Ainukasi. Jangan malah 
diam diaman kalo diem dieman 
nanti malah setan yang masuk. 
Kalo pikiran itu mesti ada wong 
namanya manusia. Kalo di agama 
kami kalo kamu melihat wanita 
cantik segeralah pulang, itu ada 
hadisnya itu yak an. Diluar itu 
haram yang halal aja ada dirumah. 
Kembalikan ke iman kita mesti ada 
petunjuk disitu. Kalau sudah ayem 
ya disyukuri. Prinsip hidupnya 
prinsip bekerja kalau diberi 
amanah itu sebenarnya musibah, 
tapi kita mengerjakan sebaik 
baiknya. Tapi saya akan tetap 
jalankan sebaik baiknya. Saya 
harus mengerjakan dengan 
maksimal. Yang sulit dipermudah, 
yang mudah semakin 
dimudahkan. Kerjakan 
semaksimal semampunya dan 
yang terbaik. 
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Verbatim Subyek 3B 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan Int 

Nah aku mau 
tanya dulu  
latar belakang 
keluarga 3B 
dulu bapak 
ibunya 3B itu 
gimana? 

3B: kalau dulu orangtua saya 
sering konflik. Bapak itu suka main 
judi sama mabuk agamanya 
kurang. Ibu juga pengetahuan 
agamanya kurang, jadi sama 
sama pengetahuan agamanya 
kurang jadi kadang nggak tau 
solusinya bagaimana bapak 
pelariannya kesitu. Rumah tangga 
sering cek cok. Kan 3B dulu lebih 
deket ke simbah dan 3A. Kalau 
ada apa apa larinya ke sana. Nanti 
yang ngeyem yem simbah atau 
3A. 
 

   

Kalu ada apa 
apa gimana 3B 
maksude? 
 

Ya kalo Bapak sama ibu tu selalu 
emosi, suka berantem nha jadi 
saya sering jadi korbanlah. Saya 
sering kena marah. Nanti 
biasanya om kan deket yang 
ngelem ngelem sama menasehati. 
Untuk ada pelarian, om bisa 
menggantikan bapak. Dulu saya 
sering dapat prestasi bapak nggak 
pernah muncul, nggak pernah 
ngasih selamat. Biasanya om, 
bapak nggak bisa. Biasanya kalau 
saya dapat prestasi trus orangtua 
dapat undangan, bapak nggak 
datang. Om biasanya yang 
datang. Om paling disitu kan moto 
itu udah seneng banget, kalau 
ibuk ada. Waktu ulangtahun juga 
gitu. Pengennya bapak ibu 
datang, tapi yang ada cuma ibu 
sama om. Jadi lebih dekat sama 
om. Padahal itu om sepupunya 
ibu. Bukan omnya sendiri, yang 
deket rumah itu om nya ibu. 

   

Tapi ada 
nggak 3B 
efeknya 
orangtua itu 
seperti itu ke 
kehidupan 3B 
sekarang? 

Efeknya bisa diambil 
pelajarannya, “Ow brarti besok 
saya nggak boleh seperti ini”. 
Saya kan sering ikut ngaji, jadi 
kalau ingat itu jadi tau ow ternyata 
dulu karena orangtua nggak tau, 
nggak pernah, agamanya kurang, 
pengetahuan agamanya kurang, 
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jadi besok saya nggak boleh kaya 
gitu. Kalau sama anak harusnya 
gimana. Saya bersyukurnya ada 
om yang menggantikan seorang 
bapak. Ada yang ngasih tahu. Ada 
simbah yang sayang, juga 3B 
3Bnya. Semua kan tahu kalau 
saya itu biasa biasa aja orangnya 
nggak nakal, Cuma jadi korban 
sering dimarahin. Mungkin juga 
gara gara manutan.  

Jadi dulu yang 
membantu 3B 
lebih ke 
keluarga 
keluarga deket 
gitu? 

Iya, Jadi saya tetap nggak keluar 
jalur gitu. Yang mengajari sholat 
itu simbah. Kalo ngaji itu keinginan 
sendiri  dari temen temen bareng 
teman teman. Simbah juga ngajari 
puasa. Dulu kalau puasa sahur 
dijemput, digendong, sahur disana 
buka udah disediakan simbah. 
Tapi mbah lek, bukan mbah 
langsung 

   

Lha trus 
bagaimana 3B 
bisa menerima 
keluarga 3B, 
kekurangan 
dari bapak ibu 
3B itu 
bagaimana 3B 
mengolahnya? 

Pernah kepikiran apa aku itu 
bukan anak anaknya po ya? Tapi 
simbah sama 3A sering 
menasehati kalau masalah bapak 
ibumu itu nggak usah kamu 
nganu, rasah nganu gitu pokoknya 
ngasih taulah bapakmu itu 
sebenere wonge apik. Keluarga itu 
ngasih masukan baik, bilang kalo 
sebenarnya bapakmu itu baik, 
gara gara ngene wae, koe ra oleh 
nesu karo bapakmu kamu nggak 
boleh marah sama bapakmu. 
Walau bagaimanapun itu orang 
tuamu. Kadang itu mikir ya sedih. 
Pengennya cari bapak lain cari ibu 
lain. Trus apalagi pas kuliah dapet 
pelajaran kuliah trus sering denger 
cerama sama ngaji, akhirnya 
paham seperti apapun orangtua 
kita nggak boleh berprasangka 
buruk, tidak boleh memusuhi, 
tidak boleh membenci. Kalau kita 
pengen anak kita nggak seperti 
itu, kita harus mau memulai yang 
baru, memutus masalah yang 
nggak baik itu. Jangan diturunkan 
ke anak. 
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Trus masa 
kenalannya 
sama 3A. Dulu 
bagaimana 
proses 
kenalannya 
dengan 3A, 
trus kok bisa 
tertarik dengan 
3A, sampai 
bisa akhirnya 
ini besok bakal 
jadi suamiku? 

Pertama itu nggak sengaja. Itu 
gara gara temen dijodoh jodohke. 
Dulu kan saya di Jakarta tinggal di 
asrama,lha saya kan buka salon 
disitu ngajar orang orang cacat itu. 
Kalau 3A kan kuliah, awalnya 
nggak kenal. Dulu kan kamarnya 
saya diatas, 3A dibawah. Ada 
temen saya namanya M itu kerja 
sambilane di wartel. Itu nek nganu 
itu mesti dia bilang,“kamu nggak 
kenal sama yang namanya 3A?” 
Nggak ada yang namane 3A, 
adane Yuda. Saya nggak tahu 
padahal kamarnya dibawah. 
Setelah itu ternyata itu 3A itu baru 
pulang ke Solo karena ibunya 
meninggal. Setelah itu pas ketemu 
baru kenal. Setelah itu kalau mau 
kemana gitu mau minta anter 
temen saya tapi temen saya bilang 
suruh minta anter 3A itu aja,“Mbok 
koe karo dian ngono lho aku meh 
karo pacarku”. Awalnya gitu. 
Temen yang satunya juga ikut 
jodoh jodohin. Pernah 3A itu main 
ke rumah setelah saya selesai 
kuliah kerja di Jogja. 3A itu main 
kerumah, tapi saya sempet lupa. 
Cuma tak liatin ya senyam 
senyum tok, masih mikir iki sopo 
pernah liat dimana, ternyata 3A. 
Nggak pernah nyatakan cinta ya 
Cuma main main. Ya akhirnya 
lama lama. Nggak pernah 
ngomong seneng, ya Cuma terus 
berjalan. Trus sama bapakn “nek 
koe memang serius bapaknya 
suruh kesini”. Trus langsung 
kesana. Trus orangtua kenalan 
akhirnya menikah. 

   

Pada masa 
kenalan 
dengan 3A itu 
ada nggak 
fasenya? 3B 
pernah 
menyadari 
nggak iyo ray o 
iki dadi bojoku. 

Kalau itu nggak ada sama sekali 
dipikiran. Ya mungkin ada tapi 
Cuma dalam hati sebenarya 
nggak sreg. Yang sana yang lebih 
ganteng banyak. Yang tinggi tapi 
bulik itu,“koe ki ojo ngono lho, 
wong ketoke seneng tenan dolan 
tekan Pemalang. Sering dolan 
neng omah. Sesekali dateng ke 
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rumah dari jogj”. Nek ora dianu ki 
ngko malah dadi musuh keluarga, 
udah setuju semua. Ibu itu juga 
setuju ketoke bocahe ki apik. 
Maksude bocahe ki yo 
tanggungjawab. Mbah juga itu 
yowes to koe.  Akhirnya yaudah 
bismilah dijalani aja. Ya karena 
ada rasa terpaksa dan menerima. 
Trus akhirnya kan bapaknya suruh 
nglamar. Awalnya mikirnya masih 
iya atau tidak. Rasa terpaksanya 
ada, tapi ya dijalanin aja. Habis itu 
kan dilamar. Datang silaturahmi 
keluarga sebelum dilamar. 
Ternyata keluarganya sana juga 
tambah cocok waktu ketemu pas 
3B wisuda. Ternyata cocok, kakak 
itu juga cocok yang sana juga 
langsung cocok. Kan awalnya 
kalau misalnya ada salah satu dari 
keluarga kita nggak cocok ya 
nggak dilanjutkan. Ternyata malah 
cocok. “Ya Allah apa ini memang 
jodohku” gitu, saya Cuma bilang 
ke Tuhan apa benar ini jodohku. 

Brarti sempet 
ada rasa ragu 
ya 3B? 

Ya memang Itu masih ada rasa 
setengah setengah. Pengenya ya 
sing ganteng. Kalau ini kan 
sederhana, penampilannya biasa 
banget lah, makan juga irit, saya 
kan sukanya jajan, belanja nek 
duwe duit gatellah. Kalau 3A itu 
sederhana banget, dompet aja 
ngak punya sampai pas ulang 
tahun saya belikan dompet. Tapi 
pas ulangtahun tak belikan tapi 
nggak tak kasih kasih, pas habis 
nikah tak kasihkan dia. Ya dulu tak 
kasihkan tak tanya masak kok 
nggak punya dompet sih, hoo 
biarin aja. Tapi trus akhirnya udah 
kerja beli dompet di malioboro. 
Trus akhirnya ini tak kasihkan, 
“mas nggak punya dompet to ya 
ini tak kasih” tapi yo gimana nggak 
pede ngko dikira piye. Tak simpen 
dulu  pas nikah baru tak kasihkan. 
3A juga kenapa nggak dikasih dari 
dulu? Nggak enak. Yaudah tak 
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simpen nanti tak pake kalo dompet 
ini udah rusak baru tak pake. 
Dompetnya sampai sekarang 
masih dipakai itu. “Yah dompete 
wes rusak mbok ganti”, “Emoh iki 
dompet ajaib”. 

Trus selama 
masa 
persiapan 
perkawinan 
ada konflik 
konflik nggak 
3B? Apa 
mungkin 
pernah 
melempar 
pendapat 
dengan 3A 
atau berselisih 
paham dengan 
3A? 

Nggak sih, 3A lebih pasrah ke 3B. 
Dia lebih meredakan emosi saya. 
Kalau saya kan sering beda 
pendapat sama bapak ibu. Kalau 
ada masalah sama bapak sama 
ibu, nanti cerita ke 3A 3A lebih 
yang menenangkan. Pernah pas 
hari h kan tidak sesuai keinginan 
3B kan dekorasinya, kan biasarias 
kan ngerti. Kok ini begini gini tidak 
sesuai pesanan saya agak 
kecewa dan emosi terus 3A itu 
yang meredakan, “Sudah gapapa 
nggak usah kaya gitu yang mau 
dilepas yang mana, yang penting 
kan akadnya. Harusnya kan ini 
hari bahagia, kalo didenger orang 
kan nggak baik, yang penting nanti 
akadnya jalannya lancer”. 
Yowislah.  
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Selama masa 
menikah 
sampai 
sekarang, 
bagaimana 3A 
sama 3B kalau 
ada masalah 
keluarga pas 
marahan 
gimana, apa 
yang 
diupayakan 
supaya baik 
lagi, 
bagaimana 
prosesnya? 

Sebernarnya saya yang banyak 
emosi, 3A itu orangnya sabar. Nek 
pas saya lagi marah 3A lebih 
banyak diam saja. Sebelumya pas 
sebelumnya saya sudah ngomong 
kalau saya ini orangnya begini, 
kalau marah mending didiemin 
aja, nggak usah banyak omong 
udah ada komitmen. Jadi sudah 
hafal. Pernah sih marah padahal 
yang salah 3B, lho donge ki sing 
marah ki ayah kok ibu malah sing 
marah. Trus saya diem aja habis 
itu minta maaf. Tapi kalau saya 
emosi itu saya lebih seneng diem 
trus saya nulis surat saya 
masukkan ke kantong sakunya, 
kan sampe kantor dibaca. Nanti 
sampe rumah baru diomongke. 
Suratnya isinya minta maaf, 
jangan gini ya mas pokoke gini gini 
gini mauku gini tapi mas gini. 
Akhirnya minta maaf.  

PK 
 
 
 
RE 
 
 
SE 

Proses 
Komunikasi 
 
 
Regulasi Emosi  
 
 
Sikap Empati 

+++ 
 
 
 
+++ 
 
 
+++ 

186 

 



 
 

187 
 

A: itu setelah 
ada anak ana 
atau dari dulu 
seperti itu? 

Itu udah dari dulu sebelum punya 
anak. Soalnya kalau saya emosi 
trus ngomong, nanti pasti tambah 
ribut.  

   

Brarti 3B bisa 
ngerem itu ya? 

Jadi Kalau ada masalah langsung 
diselesaikan. Kalau lagi sama 
sama emosi ya biasanya nanti kita 
sholat dulu biar suasananya 
adem. 

RE Regulasi Emosi +++ 

Jadi gimana tut 
ante, kan tadi 
nulis surat 
trus? 

 Jadi kan tadi nulis surat udah tu, 
nanti kalo udah ngerti kan 
terselesaikan. Nanti kalo lagi 
sama sama capek nggak 
terselesaikan gitu. Biasane kan 
diskusi. Kok tambah tambah 
banter. Biasanya kan mahrib, trus 
ayo sholat sek ben adem. Terus 
kan nanti rampung. Maafan dah 
selesai. Lebih sering lewat surat 
kalau pas marah, nanti setelah itu 
baru diskusi. Sekarang ya pake 
HP. Kita berusaha kalau kita ada 
masalah jangan sampai orang lain 
tau. Kalau saya baru emosi, saya 
sholat aja, saya ungkapakan 
semua ke Tuhan sampe nangis 
nanti juga plong. Kalau 3A itu kan 
jarang marah. Pernah dia marah 
trus langsung berangkat kerja. 
Trus sampai kantor langsung 
minta maaf lewat WA. Maaf ya tadi 
ayah emosi gini gini gini, ibu 
maafin ayah kan. Jadi langsung 
Jadi nggak berlarut larut. Kan 
aturannya dalam agama nggak 
boleh, nggak boleh suami istri 
saling mendiamkan selama 3 hari 
bahkan lebih. Terkadang ya jaim, 
aduh kok ini nggak ndang nyapa 
to. Kalau 3A itu lebih cenderung 
ngalah, ngemong karena juga 
lebih tua ya. Halah pikire iki cah 
cilik, dadi pikirane rung tekan 
kono. Lebih sabar, mungkin juga 
pengaruh keluarganya. Makane 
Saya juga perhatian dengan 
keluarganya soalnya 3A itu nggak 
deket sama keluarganya, tapi dia 
deket sama keluarga saya. Dia 
malah deket sama keluarga saya. 
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Dia dulu deketnya sama ibunya, 
ibunya udah nggak ada ya udah 
gimana gitu. 

Apa yang 
dibutuhkan 3B 
ketika 
hubungan itu 
mulai lesu, 
kebahagiaann
ya mungkin 
mulai surut, 
bagaimana 
menghadapiny
a? 

Kadang sih Ya saya instropeksi 
diri. Ngopo kok ngene, 3A itu kan 
orangnya diam. wong sampe 
keluarganya mbaknya, dek kok iso 
to nganu sama 3A? Sangking 
orangnya diem banget. Dulu tu 
kaya gitu. Ngomong kalau perlu 
aja. Saya yang sering memulai 
duluan. Harus menciptakan 
suasana. Kalau sekarang sering 
quality time. Kalo dulu ya seringe 
itu sih, nyari kesempatan anak 
anak ngapa kita ngobrol sendiri. 
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Kalau 
harapannya 
dulu sebelum 
menikah sama 
sekarang pas 
sudah menikah 
beda nggak 
3B? Dulu 
punya angan 
angan apa? 
Trus sampai 
sekarang itu 
sama apa 
nggak? 

Dulu itu nggak punya angan-
angan apa-apa.  Saya jalani 
ajalah. Kan nggak pernah dulu 
besok pengen ini, pengen ini, 
soalnya dulu juga awalnya kan 
setengah setengah. Tapi ya saya 
jalanin saja. Dapet ini ya 
alhamdulilah saya syukuri, tapi 
malah lebih yang saya dapatkan. 
Dulu kan bayangannya orangtua 
saya, tapi ternyata suamiku itu 
beda. Semakin cinta itu 
tumbuhnya setelah menikah. Kok 
ternyata bisa ngelem aku. Saya 
juga jadi sadar fisik itu nggak 
njamin dan kekayaan itu tidak 
menjamin. Saya sering liat 
temene. Lho kae ki yo sugih, tapi 
kok ya sengsara. Jadi tahu 
kebahagiaan itu juga nggak dari 
materi saja. Dulu mau beli rumah 
juga nggak ada bayangan, aku 
butuh omah iki iki. 3B itu ya nggak 
punya target. Pokoknya hidup 
kaya apa saya syukuri, saya jalani. 
Dapet rumah seperti ini juga 
seneng. Atas nama ibuk ya itu 
udah seneng banget. Jadi ayah 
nggak bisa beliin emas tapi diajak 
umroh. Ya kaya gitu. 3A itu 
orangnya nggak banyak 3Aong. 
Kadang kan pengennya kalo anu 
tu ngomong nggak usah dipikir 
terus. Kaya kemarin masalah 
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keuangan. Mbok yo omong nek ini 
ini ini. Nek dia kan yoh, nggak tau 
punya uang apa nggak. Kadang 
masalah ekonomi ya alhamdulilah 
sih walaupun pas pasan tapi bisa 
diatasi. Itu kan yang memicu 
konflik biasane. Saling 
mengayomi.  

Apa yang 
diupayakan 3A 
sama 3B untuk 
memperhatika
n kebutuhan 
perkawinan? 
Misalnya 
kebahagiaany
a anak anak 
dan keluarga. 
Mungkin pas 
lagi sebel tapi 
sekarang 
sudah jadi 
keluarga, 
sudah jadi istri, 
sudah jadi ibu. 
Kalo aku kan 
masih bisa cul 
cul dewe. Lha 
ini tu 3B udah 
jadi istri udah 
jadi ibu tu 
gimana? 

Saya kan dibebasin sama 3A mau 
tidur mau apa. Yang penting anak 
anak teratasi. Tapi saya berusaha 
memberi yang terbaik dan tidak 
mengharap balasan. Jadi ingine 
memberi yang terbaik untuk 
keluarga. Misalnya bosen dan 
jenuh menghadapi anak anak, 
dulu kan pas anak anak masih 
kecil pelampiasannya saya cuekin 
aja tak tinggal tidur. Kalo sekarang 
anak anak sekolah paling saya 
pergi belanja kalau nggak jalan 
jalan sama temen temen. Kalau 
3A itu nggak papa kalau mau jalan 
jalan pas anak anak sekolah, yang 
penting anak anak pas pulang 
sekolah sudah ada dirumah. 3A 
juga bilang ke saya pokoknya 
boleh berorganisasi, yang penting 
kewajibanya sebagai ibu ke anak 
anakku tidak ditinggalkan, 
terpenuhi, anak anak tidak 
keteteran. Jadi saya bisa 
memanage sendiri. Kan katanya 
kemana mana harus ijin suami, 
kala saya nggak, kalau mau 
kemana mana pemberitahuan ke 
suami. Yah besok hari ini 
acaranya ini, besoknya lagi ini, 
nanti ayah ini ya. Jadi 
pemberitahuan bukan ijin. Ibu ki 
ne kana apa apa ngomong ayah. 
Jadi nggak minta ijin tapi 
memberitahu. Kan dia 
membebaskan. Yang penting 
syarat syarat dari ketentuan 3A 
terpenuhi. Pokoke belanja nanti 
pulang sekalian jemput. Misale 3A 
mau dinas itu juga bu ini jadwale. 
Kan bisa disiapkan. Begitu juga 3A 
kalau mau kemana mana juga ada 
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pemberitahuan. Yang penting 
semua kebutuhan keluarga 
terpenuhi. 

Kunci 
pegangan 
untuk menjaga 
hidup 
perkawinan 
3B? Misalnya 
pas ada 
konflik, 
bagaimana 3B 
sebagai pribadi 
kenapa bisa 
bertahan 
dengan 3A? 
Kan banyak 
yang berkonflik 
trus bercerai. 
Ini 3B sebagai 
pribadi kok 
bisa menjalani 
konflik itu dan 
bertaha sama 
3A? Kuncinya 
apa? 

Kuncinya berpegang pada ajaran 
agama, pokonya kalau aturan 
aturan itu dipegang, dijalani, 
insyaallah ya semua bisa 
terlewati. Misalkan saling marah 
lebih dari 3 hari memegang 
komitmen. Karena kita nikah itu 
karena Allah bukan karena materi. 
Pokoknya kalau ada segala 
sesuatu masalah itu larinya ke 
Allah. Tidak ke orangtua, ke 
teman, justru saya pikir itu malah 
nambahi masalah. Malah melebar 
masalahnya kalau ke orang lain. 
Kan mesti mbelani anake. 
Mending kita saling instropeksi 
diri. Memegang aturan agama. 
Aturan cerai kan juga tidak disukai 
sama Allah kalo aku dikasih begini 
aku bisa menjalaninya. Saya 
percaya kalau saya diberi seperti 
ini pasti saya bisa menjalaninya. 
Segala sesuatu benturan itu 
sudah diukur kalau saya pasti bisa 
menjalani. Saling percaya. 
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