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Lampiran Pedoman Wawancara  

No Pertanyaan Keterangan 

1.  Sudah berapa lama anda menikah?  Building Rapport 

2.  Bagaimana perasaan anda dengan pasangan anda 

sekarang? Apakah masih sama seperti pada awal menikah? 

Building Rapport 

3.  Apa pekerjaan anda sekarang? Building Rapport 

4.  Apa agama yang anda anut?  Building Rapport 

5.  Apa tingkat pendidikan terakhir anda?  Building Rapport 

6.  Bagaimana keadaan perekonomian anda? Ekonomi 

7.  Apakah anda masih tinggal satu rumah dengan keluarga 

besar anda?  

Hubungan dengan 

keluarga besar 

8.  Bagaiamana hubungan dengan keluarga besar saat sebelum 

memasuki pernikahan? 

Hubungan dengan 

keluarga besar 

9.  Bagaimana sikap keluarga besar saat anak perempuan 

lahir?  

Hubungan dengan 

keluarga besar 

10.  Bagaimana hubungan anda  dengan keluarga besar anda 

sekarang?  

Hubungan dengan 

keluarga besar 

11.  Apakah dengan pekerjaan anda ini cukup untuk 

menghidupi keluarga anda? 

Status Keuangan dan 

Pekerjaan  

12.  Apakah anda pernah merasakan begitu sulitnya 

perekonomian didalam keluarga anda karena anda tidak 

memiliki anak sulung laki – laki yang dapat membantu 

anda? 

Status Keuangan dan 

Pekerjaan 

13.  Ketika anak sulung perempuan anda lahir apakah anda 

benar – benar senang dan tidak timbul kekecewaan 

sedikitpun? 

Status Keuangan dan 

Pekerjaan 

14.  Menurut anda mengapa didalam tradisi Tionghoa, anak 

sulung laki – laki sangat mendominasi? 

Faktor yang 

mendominasi anak 

sulung laki – laki  

15.  Menurut anda mengapa keluarga besar anda 

mempermasalahkan ketika anda mendapatkan anak sulung 

perempuan? 

Faktor yang 

mendominasi anak 

sulung laki – laki  

16.  Mengapa tradisi Konghucu sangat mengutamakan anak 

sulung laki – laki? Apakah anak sulung  perempuan tidak 

mempunyai keistimewaan di dalam agama Kongcuhu? 

Faktor yang 

mendominasi anak 

sulung laki – laki  

17.  Apa yang dirasakan suami/istri saat anak perempuan lahir? Faktor Anak 

18.  Bagaimana sikap suami / istri saat lahir anak perempuan? Faktor Anak  

19.  Bagaimana sikap anda saat menantu anda nanti melahirkan 

anak perempuan? 

Faktor Ana 

20.  Apakah anda juga menargetkan menantu  

anda untuk memiliki anak sulung laki – laki? 

Faktor Anak  

21.  Apa saja kesepakatan yang anda buat sebelum menikah? Dinamika Pernikahan 

22.  Bagaimana hubungan anda satu sama lain sebelum 

menikah?  

Dinamika Pernikahan 
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23.  Bagaimana hubungan dengan keluarga besar sebelum 

menikah terutama mertua? 

Dinamika Pernikahan 

24.  Apa saja rencana yang anda buat sebelum mempunyai 

anak? 

Dinamika Pernikahan 

25.  Apakah sebelumnya anda sudah menentukan satu sama 

lain apa jenis kelamin anak yang anda harapkan sebelum 

melahirkan? 

Dinamika Pernikahan 

26.  Apa rencana – rencana yang anda buat sebelum memiliki 

anak? 

Dinamika Pernikahan  

27. Apakah anda puas ketika anda mendapatkan anak sulung 

perempuan? 

Gambaran Kepuasan 

Penikahan 

28. Bagaimana perasaan anda ketika anda mendapatkan anak 

laki – laki? 

Gambaran Kepuasan 

Penikahan
 

29. Anda lebih menaruh harapan kepada anak laki – laki atau 

anak perempuan? 

Gambaran Kepuasan 

Penikahan 

30. Lebih mudah mengandalkan anak laki – laki atau anak 

perempuan? 

Gambaran Kepuasan 

Penikahan 

31. Bagaimana sikap pasangan anda saat itu ketika 

mendapatkan anak sulung perempuan? 

Gambaran Kepuasan 

Penikahan 

32. Apakah pasangan lebih puas dan bahagia setelah 

mendapatkan anak selanjutnya (anak laki – laki)? 

Gambaran Kepuasan 

Penikahan 

33. Apakah anda sendiri sebagai pasangan suami istri sempat 

konflik karena masalah yang muncul di keluarga anda? 

Gambaran Kepuasan 

Pernikahan  

34. Apakah hal tersebut memengaruhi kehidupan pernikahan 

anda? 

Gambaran Kepuasan 

Pernikahan 

35. Apakah saat masalah terjadi sikap pasangan berubah 

drastis? 

Gambaran Kepuasan 

Pernikahan 

36. Apa upaya yang anda lakukan disaat kehidupan pernikahan 

ada terusik permasalahan? 

Kemampuan 

Mengatasi Konflik 

37. Apakah komunikasi didalam keluarga anda terganggu 

karena permasalahan yang terjadi? Apa yang anda lakukan 

untuk memperbaikinya? 

Kemampuan 

Mengatasi Konflik 

38. Bagaimana cara anda menyelesaikan konflik yang dahulu 

terjadi dengan keluarga besar yang berkaitan dengan anak 

sulung laki – laki? 

Kemampuan 

Mengatasi Konflik 

39. Sebagai seorang istri, bagaimana cara anda menyelesaikan 

masalah yang ada saat itu? 

Kemampuan 

Mengatasi Konflik 

40. Sebagai seorang suami, bagaimana cara anda 

menyelesaikan masalah yang ada saat itu? 

Kemampuan 

Mengatasi Konflik 

 



 

 

 

LAMPIRAN 1. 1.  Verbatim A 

 

Petanyaan Jawaban Analisis  Tema  Koding  Intensitas  

Sudah berapa lama 

bapak menikah 

dengan istri? 

Sudah lama sekali, 33 tahun      

Apa pekerjaan bapak Gak kerja apa – apa ya, ya 

nanam sayur  

    

Apa tingkat 

pendidikan terakhir 

bapak? 

Saya sekolah sama sekali, dulu 

kan jama penjajahan jadi gak 

bisa sekolah  

    

Bagaimana dengan 

pendidikan bahasa 

mandarin pak, 

apakah bapak 

mendapatkannya? 

Waktu itu saya Cuma sempat 

belajar selama 2 bulan saja 

Jaman penjajahan itu mulai dari 

saya umur 13 tahun, sekarang 

saya umur 60tahunan sudah 

berapa lama, saya tidak 

mendapat pendidikan yang layak  

    

Berarti dulu itu 

sekolah tidak 

perbolehkan ya pak? 

Ya jaman penjajah gimana bisa 

sekolah, orang pada sembunyi 

cari aman, sekolah pada tutup 

semua. 

    

Bagaimana 

hubungan bapak 

dengan keluarga 

besar sekarang? 

Baik dong, hubungan dengan 

keluarga besar itu harus baik 

Hubungan dengan keluarga 

besar baik  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

HDKB +++ 
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Bagaimana 

hubungan bapak 

dengan keluarga 

besar ketika bapak 

dan istri 

mendapatkan anak 

sulung 

perempuan? 

Apakah masih 

baik? 

Baik dong     

Tidak ada masalah 

ya pak? 

Iya     

Apakah merasa puas 

dan bahagia ketika 

bapak mendapatkan 

anak sulung 

perempuan saat itu? 

Bahagialah kenapa tidak, saya 

puas  

Subjek merasa puas saat 

mendapatkan anak sulung 

perempuan  

Gambaran 

kepuasan 

pernikahan 

KP +++ 

Sebenarnya bapak 

sendiri lebih 

menginginkan anak 

pertama saat itu 

perempuan atau laki 

– laki? 

 

Cowok cewek sama aja      

Jadi saat itu tidak 

terpikirkan ya mau 

anak perempuan 

Cowok cewek sama aja, coba 

deh bandingin kalau misalnya 

anak laki – laki yang jadi anak 

Subjek tidak menentukan 

jenis kelamin anak sebelum 

anak lahir  

Dinamika 

Pernikahan 

RTA + 
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atau laki – laki? pertama dan anak itu tidak 

berguna menurut saya sama saja. 

Kalau anak cewek tidak berguna 

ya sama aja.  

Dalam tradisi 

Tionghoa, anak 

pertama dalam 

keluarga itu 

diharuskan laki – 

laki 

Kalau saya tidak mengikuti 

patokan itu, mau anak 

pertama itu laki – laki, mau 

perempuan ya sama saja. 

Subjek tidak mengikuti tradisi 

Tionghoa yang mementing 

anak sulung laki – laki  

Faktor yang 

mendominasi anak 

sulung laki – laki  

AK + 

Bagaimana dengan 

tetangga apakah 

mempermasalahkan? 

Tidak,     

Menurut bapak 

mengapa dalam 

tradisi Tionghoa, 

anak sulung laki – 

laki sangat 

mendominasi? 

Tidak tahu, saya tidak ngomong 

seperti itu . biasanya itu karena 

dia senang anak laki – laki 

makanya menganggap anak laki 

– laki itu penting. Kalau yang 

senang anak perempuan juga 

bakal ngomong anak perempuan 

itu penting 

    

Bapak lebih 

menaruh harapan 

kepada anak laki – 

laki atau anak 

perempuan? 

Semua sama lah, anak saya 

semua juga tidak 

berpendidikan tinggi. Hanya 

anak perempuan  bungsu saya 

yang mendapatkan 

pendidikan sampai SMP ya 

Subjek menaruh harapan 

yang lebih tinggi pada anak 

perempuan 

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP +++ 
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walaupun tidak selesai, 

sedangkan kakak-kakaknya 

hanya SD itu pun tidak selesai 

Jadi lebih menaruh 

harapan pada anak 

bungsu ya pak? 

Iya.     

Bagaimana perasaan 

bapak ketika 

mendapatkan anak 

laki-laki saat itu? 

Anak laki-laki yang 

ketiga kan pak? 

Iya anak laki-laki saya urutan 

lahir ketiga, anak saya juga tidak 

sekolah tinggi. Dia sendiri yang 

tidak mau sekolah, dia kan 

sekolah di Sakkok, suruh da 

sekolah dia tidak mau, malah 

pergi ke tempat billyard. 

    

Apakah saat 

mendapatkan anak 

laki – laki bapak 

merasa bahagia? 

Sama saja, saya sudah bilang 

cowok cewek itu sama saja 

kalau sekarang. 

    

Jika anak laki-laki 

bapak menikah 

nantinya, bapak 

berharap cucu bapak 

laki-laki atau 

perempuan? 

Saya sudah bilang cowok cewek 

itu sama saja, tidak masalah bagi 

saya. 

    

Lebih mudah 

mengandalkan anak 

perempuan atau laki 

– laki? 

Yaa tentu saja perempuan, 

misal suruh beli barang langsung 

jalan, kalau cowok main 

layangan di suruh malah gak 

Subjek merasa lebih mudah 

mengandalkan anak 

perempuan ketimbang anak 

laki – laki  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP +++ 
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mau. 

Apakah 

sebelummnya bapak 

sudah menentukan 

satu sama lain apa 

jenis kelamin anak 

yang anda harapkan 

sebelum anak lahir? 

Semua sama saja sih, yang 

penting anaknya lahir sehat saja 

sudah cukup. 

    

Apa saja rencana 

yang bapak buat 

sebelum mempunyai 

anak? 

Saya tidak membuat rencana 

apapun, kami orang yang 

tidak mempunyai modal, ya 

harus orang yang mampu 

baru bisa. Orang miskin 

bagaimana mungkin 

memikirkan seperti itu. 

Subjek tidak membuat 

perencanaan sebelumnya 

tentang anak  

Dinamika 

Penikahan 

RTA + 

Apakah bapak dan 

istri pernah konflik 

berkaitan dengan 

masalah anak? 

Gak pernah.     

Apakah bapak 

pernah merasakan 

begitu sulitnya 

perekonomian 

didalam keluarga 

anda karena tidak 

memiliki anak 

sulung laki – laki 

Tidak pernah  Subjek tidak merasakan 

kesulitan dalam 

perekonomian ketika tidak 

memiliki anak sulung laki – 

laki  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan   

SKDP + 
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yang dapat 

membantu? 

Berarti saat itu anak 

perempuan bisa 

membantu ya pak? 

Ya iya, anak pertama saya bisa 

membantu jaga adik – adik kalau 

cowok kan gak mau tahu 

    

Anak laki – laki 

bapak kerja apa ya 

kalau boleh tahu? 

Ya merantau,ikut orang kerja, 

habis itu dia gak mau lanjut 

kerja lagi 

    

Pernah mengirimkan 

uang ke rumah? 

Tidak pernah sama sekali. 

Waktu kerja jadi sales, betapa 

menyenangkannya tapi dia tidak 

mau melanjutkan terus balik lagi 

ke rumah 

    

Waktu itu kerja 

dimana ya pak? 

Di jakarta jadi sales.     

Itu anak laki-laki 

yang paling tua ya 

pak? 

Iya, anak laki – laki saya yang 

paling tua, waktu itu juga 

sempat kerja di Kuching di 

bandaranya, setelah kerja disana 

dia balik kerumah, uang hasil 

kerjanya dibuat judi semua. 

Ini anak saya dua-duanya 

dirumah. 

    

Dua-duanya berarti 

kerja ya disini? 

Iya dua-duanya di rumah, mana 

ada kerja, kerjaannya Cuma 

jalan  

    

Bagaimana sikap Puas lah, kan itu anak sendiri     
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istri bapak ketika 

mendapatkan anak 

sulung perempuan 

saat itu? 

mau cewek mau cowok sama 

saja. Kami tidak milih cowok 

ataupun cewek yang penting 

sehat. 

Kan anak laki-laki 

bapak sekarang dua-

duanya tidak 

bekerja, apa harapan 

bapak sekarang 

untuk mereka? 

Ya biar dia mikir sendiri aja, kita 

kan gak tahu, dia mau kayak 

gimana ya terserah dianya  

    

Menurut bapak, istri 

bapak itu orangnya 

bagaimana? 

Mungkin ada yang 

berubah dari 

sikapnya? 

Ya sama saja sih     

Apakah sama saja 

dari sebelum 

mempunyai anak 

dengan yang 

sekarang? 

Ya sama lah, tidak ada yang 

berubah. 

    

Bagaimana cara 

bapak 

menyelesaikan 

konflik yang terjadi 

diumah tangga? 

Kami tidak pernah ada konflik 

besar 

    

Apa saja Kami tidak membuat Subjek tidak membuat Dinamika  + 
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kesepakatan yang 

bapak buat sebelum 

menikah? 

kesepakatan apapun, karena 

sebagai suami istri sama-sama 

tahu aja tugas masing-masing, 

kami juga sempat pacaran 

jarak jauh ya sebelum 

menikah karena waktu itu 

keluarga saya ada yang 

meninggal jadi saya dan istri 

tidak bisa langsung menikah  

komitmen khusus dalam 

keluarganya 

Pernikahan 

Bagaimana 

hubungan bapak 

dengan keluarga 

besar terutama 

mertua? 

Dulu sering ketemu, hubungan 

saya dengan mertua juga 

lumanyan dekat, gak ada 

masalah, beliau tinggal di 

Taiwan, meninggalnya di 

Taiwan di tempat putrinya 

sekitar 27 tahun yang lalu. 

Masih sempat melihat 2 anak 

saya. Kalau mama saya sendiri 

meninggal pas saya sudah 

memiliki 4 orang anak. 

    

Berarti bapak dari 

dulu tidak tinggal 

satu rumah dengan 

keluarga besar anda? 

Tidak, saya sempat tinggal 

dengan mama saya, mama saya  

juga meninggal dirumah ini 

Sebenarnya saya sudah tinggal 

di rumah dari saya umur 15 

tahun. Saya sudah tinggal 41 

tahun disini , sekarang kan umur 
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saya 66 tahun 

Bagaimana  

keadaaan 

perekonomian bapak 

sekarang, apakah 

mengalami 

kemajuan, kan anak 

bapak ada yang 

kerja diluar juga ya? 

Sama saja ya     

Mungkin lebih 

mudah dibanding 

dulu? 

Dulu lebih enak, saya kan bisa 

kerja, kalau sekarang punggung 

saya sering sakit 

    

Kan anak bapak 

sudah kerja, apakah 

menurut bapak itu 

masih tidak 

meringankan? 

Sama saja ya, tapi dulu sulitnya 

karena yang kerja saya dan istri 

kalau sekarang kan anak bisa 

bantu dikit, jadi lebih puas 
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Lampiran 1.2 Verbatim J 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Ibu punya berapa 

anak?   

Punya 6 anak      

Anak pertamanya laki 

– laki atau 

perempuan? 

Anak pertama cewek      

Anak kedua? Anak kedua cewek      

Punya anak laki – laki 

berapa? 

Punya dua anak laki – laki      

Apakah bapak / ibu 

masih bekerja? 

Masih dong, itu cangkul cangkul... 

jadi petani 

    

Ibu sudah menikah 

berapa tahun? 

Sudah 34 tahun      

Apakah anak sulung 

perempuan setelah 

menikah masih sering 

datang berkunjung 

atau memberikan 

uang? 

Ada, anak saya tinggal di Jakarta, 

pulangnya 1 kali dalam 1 tahun, 

setiap pulang pasti ngasih uang 

Biasanya pulang saat lebaran karena 

imlek tidak bisa pulang  

    

Anak perempuan 

bapak / ibu bekerja 

apa di Jakarta? 

Ngikut orang kerja (cokung)     

Apakah ketika 

melahirkan anak 

sulung pertama, 

Enggak ada masalah yang besar, 

cuma mertua mempermasalahkan 

dan memandang rendah saya (istri) 

Hubungan subjek dengan 

mertua kurang hangat 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

HDKB + 
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keluarga besar 

sempat 

mempermasalahkan? 

Karena biasanya kan 

budaya Tionghoa , 

anak pertama 

diharuskan laki – 

laki. 

ketika saya selalu melahirkan anak 

perempuan.    

pernikahan 

Bagaimana perasaan 

anda ketika 

diperlakukan seperti 

itu? Apakah anda 

merasa sakit hati? 

Saya sebenarnya tidak 

mempermasalahkan mau dapat anak 

perempuan atau laki – laki. saat di 

perlakukan seperti itu saya biasa saja 

karena itu hidup keluarga saya, dan 

mereka punya hidup mereka masing – 

masing jadi saya cuek saja. 

    

Lalu bagaimana 

dengan tetangga? 

Saya gak punya tetangga, di samping 

rumah saja hutan dan kebun  

    

Biasanya warisan 

diberikan kepada anak 

sulung laki – laki, 

tetapi berhubung anda 

tidak memiliki anak 

sulung laki laki, 

bagaimana cara 

pembagian warisan? 

Waduh ini didalam keluarga saya sih 

bagi rata saja,  
    

Berarti termasuk anak 

perempuan? 

Iya kami bagi rata kalau soal harta, 

masing – masing dikasih dikit, gak 
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peduli laki – laki atau perempuan  

Saya gak mau dikatain orang tua yang 

gak adil kalau cuma kasih anak laki – 

laki , saya juga gak mau ada 

perselisihan diantara anak – anak saya 

Kalau bisa memilih 

anda lebih 

menginginkan anak 

sulung laki – laki atau 

anak sulung 

perempuan 

Kalau bisa milih saya milih anak 

perempuan, soalnya ada yang bantu di 

rumah bisa nyuci ini itu, kalau laki – 

laki pasti keluyuran 

    

Puas tidak dengan 

memiliki anak sulung 

perempuan? 

Puas dong masa tidak puas, anak 

kedua lah baru di pikiran kalau mau 

laki – laki, kita sih maunya (kam then 

kam then) tapi kalau di kasih anak 

perempuan gimana 

Subjek merasa puas 

memiliki anak sulung 

perempuan  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP +++ 

Kalau boleh tahu, 

bagaimana dengan 

tingkat pendidikan 

anda? 

Saya dan suami cuma sampai kelas 2 

(sekolah bahasa mandarin) karena 

dulu itu susah untuk sekolah, karena 

bakal di usir kalau ketahuan sekolah 

jadi harus sembunyi - sembunyi  

karena terjadi perang suku di 

Singkawang   

    

Apakah masih 

memegang 

kepercayaan bahwa 

anak sulung laki – laki 

Masih, karenakan anak sulung laki 

– laki itu yang diandalkan kalau 

anak perempuan udah “di jual” ke 

suami otomatis ikut suami dong. 

Subjek masih memegang 

kepercayaan Tionghoa 

Faktor yang 

mendominasi 

anak sulung laki 

– laki  

AK +++ 



 
 
 

116 

 

 
 

memegang peranan 

penting dengan 

menjadi pondasi 

dalam keluarga? 

Tentu saja yang di pentingkan itu 

anak laki – laki dong. Toh anak saya 

nnti bakal itu saya, dan saya bakal 

ikut dia terus 

Kan di dalam 

kepercayaan 

Konghucu, jika tidak 

mempunyai anak 

sulung laki – laki 

keluarga tidak 

diberkati, apakah anda 

masih memegang 

kepercayaan itu? 

Saya sudah tidak percaya dengan hal 

tersebut, karena saya diberkati dengan 

anak – anak yang saya miliki. Yang 

saya perlu anak berbakti kepada saya. 

    

Pernah ada keinginan 

bercerai atau diminta 

bercerai oleh mertua 

ketika tidak 

melahirkan anak 

sulung laki – laki? 

Tidak, tidak pernah. Ini nanya apa ya 

hahaha 

Cinta kami kuat hahaha 

    

Apakah setelah 

memiliki anak laki – 

laki, anda merasa 

lebih puas dengan 

kehidupan anda 

sekarang? 

Puas sekali Subjek merasa lebih puas 

ketika mendapatkan anak 

selanjut itu laki – laki 

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP +++ 

Apa suami lebih puas 

dengan anak sulung 

Laki – laki sebenarnya     
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laki – laki atau 

perempuan? 

Apakah anda sempat 

kecewa ketika anak 

pertama anda 

perempuan? 

Tidak pernah sekalipun. Subjek tidak merasa 

kecewa mendapatkan 

anak sulung perempuan 

Gambaran 

Kepuasan 

Penikahan 

KP +++ 

Sebagai seorang istri, 

bagaimana cara Ibu  

menyelesaikan 

masalah yang terjadi? 

 

Ini gimana ya cara jawabnya, saya 

bingung, ya jangan sampai marah, 

biarin berlalu aja  

Soalnya suami saya juga tidak 

mempermasalahkan ketika saya 

melahirkan tidak melahirkan anak laki 

–laki  

Ketika terjadi konflik 

subjek membiarkan 

permasalahan tersebut 

berlalu  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

KMK +++ 

Bagaimana dengan 

keluarga besar, apakah 

mempermasalahkan 

hal tersebut? 

Tidak terlalu mempermasalahkan, 

namun mereka hanya menanyakan 

saja mengapa saya hanya melahirkan 

anak perempuan saja waktu itu dan 

tidak melahirkan anak laki – laki  

Ya bagaimana saya bisa tahu dan 

menentukan jenis kelamin anak saya 

saat belum lahir 

Ya kami saya menyukai anak laki – 

laki, namun tidak bisa mau gimana 

Kami menyukai anak laki – laki 

namun dapatnya anak perempuan mau 

gimana ya 

    

Bagaimana perasaan Ya kalau dapat anak cowok ya senang     
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ibu saat melahirkan 

anak pertama saat itu? 

sekali, kata mereka kalau dapat anak 

cowok pertama ya senang, kalau 

dapat anak cewek pertama ya bisa 

bantu pekerjaan rumah 

Ya kalau kata orang jaman dulu dapat 

anak cowok pertama akan lebih 

bahagia 

Apakah Ibu merasa 

sangat bahagia saat 

melahirkan anak 

pertama ? 

Sangat bahagia karena bisa 

membantu saya, bisa mengatur 

pekerjaan rumah sehingga dan 

suami bisa kemana pun 

Subjek merasa anak 

sulung perempuan punya 

peran penting  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP +++ 

Pada saat hamil, 

apakah Ibu dan suami 

merencanakan jenis 

kelamin anak yang 

diinginkan? 

Tidak ada perencanaan seperti itu, 

yang penting semua lancar cowok 

cewek boleh yang penting anaknya 

sehat  

Subjek hanya 

mengharapkan 

kelancaran dan kesehatan 

anaknya 

Dinamika 

Pernikahan 

PJKA + 

Bagaimana dengan 

suami, apakah pernah 

terpikirkan oleh beliau 

jenis kelamin anak 

pertama? 

Dia bilang cowok cewek gak masalah 

asal sehat gak banyak keluarin duit ini 

itu 

Kalau gak ada duit mau nyari dimana 

    

Kan Ibu sebagai 

petani, apakah dengan 

memiliki anak pertama 

perempuan, ibu dan 

suami mengalami 

kesulitan dalam 

Tidak, sebenarnya kalau dalam 

masalah membantu pekerjaan berat 

cowok lebih baik, kalau gak bisa 

bantu ya cowok juga gak baik asalkan 

yang bisa membantu 

Perekonomian subjek 

tidak dipengaruhi oleh 

ketidakpunyaan anak 

sulung laki – laki  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

SKDP + 
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perekonomian? 

Bagaimana dengan 

respon tetangga? 

Tidak lah, mereka melihat anak kami 

saja mereka sudah ngidam pengen 

anak juga 

Mereka bilang masih mau dapatin 

anak cowok, anak cewek aja lebih 

rajin  

Mereka merasa anak cewek lebih baik 

karena bisa membantu ini itu 

    

Berarti mereka tidak 

mempermasalahkan 

sama sekali ya? 

Ya tidak sama sekali     

Menurut ibu mengapa 

mertua ibu 

mempermasalahkan 

hal tersebut? 

Karena kan beliau mengharapkan 

anak pertama saya laki – laki tapi saya 

malah dapatnya anak perempuan 

Karena menurut beliau cucu pertama 

harusnya laki – laki apalagi kalau 

ditanyain menantu kamu ngelahirin 

anak laki atau perempuan? Kalau 

cowok ya bahagia  

Hubungan subjek dengan 

ibu mertua kurang hangat 

karena ibu mertua 

mengharapkan cucu 

pertama laki – laki  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

HDKB + 

Saat ibu melahirkan 

anak perempuan 

apakah mertua tidak 

puas? 

Tidak, mertua tidak marah     

Apakah dari awal 

hubungan ibu dan 

mertua sangat baik  

Ya      
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Apakah sebelum 

mempunyai anak, ibu 

membuat rencana 

untuk anak ibu 

nantinya? 

Ya pendidikanya, terus selesai 

sekolah apa yang mau mereka 

kerjakan 

Saya tidak membuat perencanaan 

tapi saya lepas saja mereka, bisa 

mereka mikir sendiri apa yang ingin 

mereka kerjakan 

Asalkan mereka paham dengan apa 

yang mereka kerjakan 

Kami kan gak punya uang, kalau 

punya uang kan bisa buka usaha, 

kalau enggak ya ikut orang  

Subjek tidak membuat 

perencanaan apapun 

untuk anak – anak, 

subjek memberikan 

kebebasan  

Dinamika 

Pernikahan  

RTA + 

Bagaimana dengan 

suami? 

Tidak, ya kita gak punya uang, gak 

punya modal, bagaimana bisa kami 

mikirin rencana buat anak kami 

Kami sebagai petani, gak mungkin 

kami menginginkan anak kami 

sebagai petani, kehidupan mereka 

harus lebih baik 

    

Bagaimana dengan 

ladang ibu nantinya? 

Biar saya dan suami yang mengurus 

karena yang tua biarin kerja di ladang, 

yang muda merantau keluar 

Kalau kami sudah tidak ada ya sudah 

tidak ada harus mengurusnya lagi 

    

Apakah ibu lebih 

berharap kepada anak 

perempuan atau anak 

Lihat siapa yang lebih cepat 

menghasilkan uang 

Kalau cowok bisa nyari uang lebih 
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laki – laki banyak ya berharap sama anak cowok 

tapi kalau perempuan ya perempuan 

Bagaimana cara ibu 

dan suami 

menyelesaikan konflik 

yang terjadi? 

Jarang ada pertengkaran sih, kalaupun 

ada masalah besar pun duduk 

ngomong baik – baik gak pernah 

bertengkar masalah besar pun tidak 

jadi masalah  

Apalagi sama orang tua 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan   

KMK +++ 

Apakah ibu dan suami 

pernah konflik karena 

masalah yang terjadi 

didalam keluarga ibu? 

Tidak pernah, masalah sekecil 

selalu kami selesaikan dengan 

kepala dingin, kami bicarakan 

dengan baik, tidak pernah ada 

masalah 

Kalau saya lihat keluarga, masalah 

kecil pun diributin tapi saya gak 

pernah  

Saya dalam 30 tahunan menikah 

dengan suami saya tidak pernah ribut. 

37 tahun tidak pernah konflik  

Kalau suami marah ya saya cuek 

pergi aja dari hadapanya dia, dia juga 

begitu. 

Subjek menyelesaikan 

permasalahan dengan 

membicarakan dengan 

suami secara baik – baik  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

KP +++ 

Galakan ibu apa 

suami? 

Hahaha tentu saja saya biasanya kalau 

masalah marahin anak ngedidik anak 

itu saya dia kan kerja  jadi saya yang 

ngurus 

    

Kalau konflik karena Tidak pernah juga. Anak-anak saya     
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masalah anak? juga tidak pernah bertengkar 

Apakah sifat suami 

ada yang berubah 

setelah sekian lama 

menikah? 

Tidak, dia dari dulu gitu gitu aja      

Apakah saat anak 

perempuan anak 

melahirkan ibu juga 

mengharap 

mendapatkan cucu 

pertama laki – laki? 

Ya iya, saya sangat mengharapkan 

cucu pertama saya laki – laki 

Saya sangat bahagia saat itu 

Subjek mengharapkan 

anaknya memberikan 

cucu pertama laki – 

laki untuknya  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA +++ 
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Lampiran 1.3 Verbatim Triangulasi 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Bagaimana sosok 

papa dimata anda? 

Papa gimana ya, papa itu luarbiasa, 

sabar gak pernah dari saya kecil 

marahin saya, baik 

Pekerja keras, mungkin sekarang 

beliau sudah tidak bisa bekerja ya tapi 

dulu jualan sayur demi membuat 

keluarga  

papa jualan sayur malam dan biasanya 

mama saya juga ikut membantu 

ada satu hari papa saya jatuh yang 

menyebabkan cedera, sampai 

sekarang papa saya sudah tidak 

bekerja lagi namun masih membantu 

sedikit tapi hanya menggerjakan yang 

ringan saja. 

    

Sudah berapa lama 

papa anda 

mengalami cedera? 

Sudah 10 tahun yang lalu      

Pernahkah anda 

mendengar papa 

anda mengeluh 

karena 

Saya kurang tahu ya, soalnya saya 

masih kecil 

Saya masih belum tahu apa-apa 

Paling sekarang ya, ngeluhnya karena 

 Faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan 

Pernikahan  

SKDP ++ 
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pekerjaannya? papa saya sekarang tidak dapat 

banyak bantu dan mama saya yang 

kerja 

Papa saya sering mengalami nyeri 

di pundaknya, kan papa saya dulu 

pernah jatuh saya mau melewati parit 

dikebun saat memetik sayur 

Bagaimana sosok 

mama dimata 

anda? 

Mama cerewet, tapi ada baiknya sih, 

dia cerewetnya tentang hal baik.. dulu 

kecil saya paling sering, dulu pas 

mama saya mau kekebun untuk kerja, 

saya manjat pohon y, saya dimarahin 

pas mama saya pulang kerja juga dulu 

kan saya senang bersepeda, saya 

sering dipukulin kalau sudah selesai 

bermain sampai kaki saya berdarah 

Walaupun saya dipukul tapi mama 

saya masih mengobati luka saya 

Sekarang mama saya seringnya marah 

karena kan saya sering tidak 

mendengarkan mama saya, apalagi 

masalah iman kan beda, saya Kristen 

mama saya Konghucu, mama saya 

sering bilang kalau saya mengimani 

yang tidak benar, ya saya diamin aja 

Biasalah orang yang sudah berumur 

kata orang memang cerewet dalam 
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segala hal 

Kalau papa saya lebih banyak diam 

Papa saya gak pernah marahin saya, 

gak pernah mukulin saya 

Berarti papa anda 

tidak pernah emosi 

? 

Tidak pernah, mama saya saja 

Kadang mama emosi karena kecapean 

kerja, kalau udah emosi biasanya 

marahin koko saya yang nganggur ya 

    

Berarti sejauh ini 

belum pernah 

melihat orangtua 

bertengkar karena 

masalah anak? 

Pernah tapi tidak sering, biasanya 

karena koko saya tidak bekerja ya 

dan selalu meminta uang ke saya 

dan saudara perempuan lainnya 
Papa mama saya membandingkan 

anak laki-lakinya dengan mereka 

sendiri pada saat muda, pada saat 

muda mereka bisa membiayai diri 

sendiri dan sudah tidak bergantung 

pada siapapun 

Sebenarnya mengenai masalah ini 

mereka bukan bertengkar namun 

lebih ke arah menasehati anaknya 

langsung. 

 Dinamika 

Pernikahan  

  

Saudara laki-laki 

mana yang tidak 

bekerja? 

Dua-duanya tidak bekerja     

Anda lebih dekat 

dengan mama atau 

Mama sih, biasa sih kebanyakan 

mama ya tapi kalau lebih sayang papa 

    



 
 
 

126 

 

 
 

papa? saya 

Pernah gak liat 

orangtua 

beragumen dengan 

kelurga besar karna  

Kurang tahu juga ya, karena kan saya 

bungsu ya 

Pas saya sudah besar kakek nenek 

sudah meninggal 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

HDKB + 

Terus pernah gak 

sih merasa sulit 

dalam 

perekonomian 

dalam keluarga 

sendiri karena gak 

koko yang jadi 

anak pertama? 

Enggak sih, karena waktu saya 

masih kecil kan cici saya yang 

pertama sudah bekerja diluar 

pulau, jadi perekonomian dirumah 

terbantu sedikit 

Kalau koko saya kerja, tidak pernah 

mengirimkan uang kerumah, uangnya 

dipakai untuk biaya hidupnya, untuk 

game, nongrong sama teman 

Cici yang sering, anak cewek lah 

dalam keluarga saya yang sering 

mengirimkan uang 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

SKDP + 

Berarti anak cewek 

yang kerja semua? 
Iya, dari remaja sudah keluar ikut 

orang kerja 

Kalau saya kerja dari umur 14 

tahun  

Saya waktu masih sekolah saya sudah 

mulai bekerja, saya jaga warung orang  

Waktu umur 15 tahun saya sudah 

tidak bersekolah saya ikut orang kerja 

di toko baju di Bagak  

Setelah itu saya juga pernah kerja 
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dikebun cabe, habis itu baru kerja 

disalon sampai sekarang 

Menurut anda 

mama lebih 

menaruh harapan 

pada anak laki-laki 

atau anak 

perempuan? 

Sebenarnya mama lebih menaruh 

harapan pada anak lakinya ya, 

namun kayak anak lakinya tidak 

berguna (penggangguran) mau 

tidak mau berharapnya pada anak 

perempuan, karena mama saya bilang 

gini kalau terlalu tergantung pada 

anak perempuan,nanti kalau nikah ikut 

suami dan ngurus anak  

Kalau laki-laki kan tetap dirumah 

Subjek J lebih menaruh 

harpan pada anak laki – laki 

dibandingkan anak 

perempuan  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA +++ 

Jadi beliau 

berharap dimasa 

tua ada yang 

merawat ya? 

Iyaa,berharap ada menantu yang 

merawat nantinya 

Kalau anak perempuan dinikahkan 

tidak tinggal dengan orangtua lagi 

dirumah 

    

Tapi kan anak 

perempuan masih 

mengirimkan 

uang? 

Iya masih mengirimkan uang, tapi kan 

jarang pulang 

Kalau cowok bawa anak orang pulang 

kerumah  

    

Bagaimana dengan 

papa? 
Papa lebih berharap pada anak 

perempuan..laki-laki perempuan 

sama saja 

Tapi saya lihat kalau lebih 

berharap pada saya, karena dia 

melihat dua anak laki-lakinya tidak 

Subjek lebih menaruh 

harapan pada anak 

perempuan karena anak laki 

– laki penggangguran  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA + 
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bekerja yang kerja kan anak ceweknya  

Kebanyakan kan yang memberikan 

uang adalah anak perempuan, anak 

laki-laki kan tidak  

Untuk persediaan dirumah kan dari 

anak perempuan, jadi beli apapun 

uangnya dari anak perempuan 

Jadi uang hasil 

kerja koko tidak 

pernah dikirim 

pulang ya selama 

kerja? 

Dia ngirim pulang kerekening saya 

untuk disimpan, tapi setelah uangnya 

habis uang yang direkening saya akan 

diambil kembali 

Malahan terkadang masih minta ke 

saya  

Makanya papa saya sduah melihat 

kalau anak laki-lakinya tidak berguna 

dan hanya berharap pada adik dan 

cicinya 
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Lampiran 2.1 Verbatim K 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Sudah menikah berapa 

lama? 

Saya sudah menikah selama 39 

tahun. Saya menikah di usia 32 

tahun dan sekarang usia saya 71 

tahun  

    

Apa pekerjaan bapak? Banyak, petani iya, penata rambut 

iya 

Apapun saya kerjakan  

    

Apa agama yang bapak 

anut? 

Agama Konghucu     

Apa tingkat pendidikan 

terakhir bapak? 

Tahun ke lima sekolah mandarin      

Bagaimana hubungan 

bapak dengan keluarga 

besar? 

Baik lah masa enggak, kalau 

enggak baik ya gak bakal banyak 

anak 

Hubungan subjek 

dengan keluarga besar 

baik  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

HDKB +++ 

Apakah pekerjaan bapak 

ini cukup untuk 

menghidupi keluarga 

bapak? 

Ya cukup untuk makan, cukup 

untuk dipakai juga  

    

Pernahkah mengalami 

kesulitan ekonomi 

dengan anak yang 

banyak? 

Pernah kadang-kadang, pada 

saat anak saya masih kecil – 

kecil semua 

Kesulitan 

perekonomian karena 

tanggungan yang 

banyak  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

SKDP ++ 

Apakah bapak pernah Susah ya, saya merasa lebih Subjek merasa kesulitan Faktor yang SKDP +++ 
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merasakan begitu 

sulitnya perekonomian 

didalam keluargaa, 

karena bapak tidak 

memiliki anak sulung 

laki-laki yang dapat 

membantu? 

kesulitan. Karena memang 

tidak ada yang membantu 

saat tidak memiliki 

anak sulung laki – laki 

karena tidak ada yang 

membantu 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

Bagaimana dengan anak 

perempuan, apakah tidak 

membantu bapak dan istri 

bekerja? 

Saat itu anak saya masih 

bersekolah 

    

Kalau untuk pekerjaan 

rumah? 

Ya kalau pekerjaan rumah masih 

membantu, bantu menjaga adik-

adiknya 

    

Bagaimana perasaan 

bapak ketika 

mendapatkan anak 

pertama? 

Cowok cewek ya sekarang itu 

sama saja,  

Subjek menganggap 

anak laki – laki maupun 

perempuan sama saja 

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP ++ 

Dalam budaya Tionghoa 

kan mengharuskan anak 

pertama itu laki-laki, 

bagaimana dengan bapak 

sendiri? 

Enggak lah, saya enggak seperti 

itu, semua sama saja 

Subjek tidak memegang 

tradisi Tionghoa yang 

mengharuskan untuk 

memiliki anak sulung 

laki – laki  

Faktor yang 

mendominasi 

anak sulung laki – 

laki  

AK + 

Apakah saat itu tetangga 

mendukung ketika 

mendapatkan anak 

pertama perempuan? 

Ya mereka mendukung, dan tidak 

mempermasalahkan 
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Menurut bapak mengapa 

didalam tradisi Tionghoa, 

anak sulung laki-laki 

sangat 

mendominasi/penting? 

Ya bagi saya cowok cewek itu 

sama pentingya 

    

Apakah sebelum 

menikah bapak dan istri 

membuat kesepakatan? 

Ada, kalau tidak membuat 

kesepakatan dulu ya tidak bisa 

    

Bagaimana dengan 

kesepakatan tentang 

anak? 

Kalau itu tidak, kami hanya 

pokoknya anak lahir kita sama-

sama sayang, membesarkannya, 

anaknya yang penting sehat 

Subjek tidak membuat 

perencanaan untuk 

anaknya 

Dinamika 

Pernikahan 

RTA + 

Apakah sebelumnya 

bapak sudah menentukan 

jenis kelamin anak yang 

bapak harapkan sebelum 

istri melahirkan? 

Tidak sih, itu karena pemberian 

langit ya 

Subjek tidak 

mempermasalahkan 

jenis kelamin anaknya  

Dinamika 

Pernikahan  

PJKA + 

Bagaimana perasaan 

bapak ketika 

mendapatkan anak laki-

laki?  

Ya sama saja ya Subjek merasa puas 

karena tidak 

mempermasalahkan 

jenis kelamin anak 

Gambaran 

Kepuasan 

pernikahan 

KP +++ 

Bapak lebih menaruh 

harapan kepada anak laki 

–laki atau anak 

perempuan? 

Laki-laki iya perempuan iya, 

sama saja menurut saya. 

Subjek menaruh 

harapan kepada anak 

laki – laki dan 

perempuan  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan  

KP +++ 

Apakah bapak dan istri 

sempat mengalami 

Ya enggak, kalau konflik ya bisa 

kabur uh istri saya haha kalau dia 

Subjek tidak pernah 

mengalami konflik 

Faktor yang 

memengaruhi 

KMK +++ 
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konflik? kabur saya gimana ngejarnya 

nanti 

Pake mobil pun gak bisa dikejar 

dengan istri karena 

takut istrinya kabur 

kepuasan 

pernikahan  

Apakah bapak 

menargetkan menantu 

anda untuk melahirkan 

cucu laki-laki untuk 

anda? 

Ini saya tidak menargetkan 

ya,pokoknya yang penting 

mereka punya anak 

Ya saya tidak bisa bilang apa-apa 

kalau langit kasih cowok ya 

cowok cewek y cewek. Pokoknya 

sehat, sejahtera gak ada masalah, 

cucu saya bisa tumbuh  

Subjek tidak 

menargetkan untuk 

memiliki cucu pertama 

laki – laki  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA + 
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Lampiran 2.2 Verbatim M 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Ibu punya berapa anak ? 4 anak perempuan dan 3 

anak laki – laki  

    

Anak pertama anda laki – 

laki atau perempuan? 

Saya punya anak pertama 

itu perempuan, anak kedua 

juga perempuan, anak 

ketiga saya baru laki – laki, 

anak keempat perempuan, 

anak kelima laki – laki lagi, 

anak ke enan perempuan, 

anak bungsu laki – laki  

    

Apakah anak sulung 

perempuan ibu setelah 

menikah masih sering 

berkunjung kerumah dan 

memberi anda uang? 

Tentu saja, uang masih 

diberikan tapi dikit – dikit 

aja 

    

Pernahkah ada masalah 

dengan keluarga ketika 

melahirkan anak sulung 

perempuan? 

Enggak, malahan mertua 

saya sangat menyayangi 

anak saya 

Mertua tidak 

mempermasalahkan 

subjek melahirkan anak 

sulung perempuan 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

HDKB + 

Ibu melahirkan anak pertama 

setelah menikah  berapa 

tahun dengan suami? 

1 tahun saya juga sudah 

melahirkan anak pertama 

saya  

    

Bagaimana dengan tetangga 

ibu apakah 

Baik..     
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mempermasalahkan dalam 

arti menjelek – jelekkan ibu 

ketika melahirkan anak 

sulung perempuan? 

Biasanya warisan diberikan 

kepada anak sulung laki –

laki, berhubung anak pertama 

ibu perempuan, bagaimana 

pembagian warisannya? 

Saya gak tahu cara 

ngomongnya gimana....kan 

saya punya anak laki – laki 

jadi otomatis saya kasih ke 

anak laki – laki gak peduli 

dengan urutan kelahiran 

mereka, toh anak 

perempuan saya di Taiwan 

tinggal dengan suaminya. 

Warisan akan saya berikan 

dengan syarat mereka harus 

menjaga pamannya bibinya 

dan orang tuanya serta 

rumah dan kebun tidak 

boleh dijual hanya boleh 

dipergunakan   

    

Jika ibu bisa memilih mau 

anak pertama laki – laki atau 

anak perempuan? 

saya sih tidak pernah 

mempermasalahkan hal itu 

yang pernah ketika anak 

saya lahir mereka sehat 

tidak peduli jenis 

kelaminnya saat itu saya 

sudah sangat bahagia 
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Apakah ibu puas dengan 

memiliki anak sulung 

perempuan? 

Puas...semua saya senang 

yang penting anak saya 

peduli dengan saya 

Toh anak – anak saya sudah 

bisa menafkahi kami dan 

mendapatkan hidup yang 

lebih layak ketika anak 

perempuan saya nikah 

dengan suaminya orang 

Taiwan. 

Subjek merasa lebih puas 

mempunyai anak sulung 

perempuan karena dapat 

membantu perekonomian 

keluarga  

Gambaran 

Kepuasan 

pernikahan 

KP +++ 

Kalau boleh tahu anak 

pertama  bapak ibu menikah 

dengan orang Taiwan diusia 

berapa? 

Waktu itu anak 

mendapatkan kenalan orang 

Taiwan yang sudah mapan, 

dan kami juga senang 

karena tawaran yang 

diberikan  

Anak saya kami nikahkan 

diusia 16 tahun karena anak 

saya juga sudah tidak 

melanjutkan sekolahnya 

lagi. Adik – adiknya masih 

kecil mau makan apa kalau 

gak ada uang, jadi 

dinikahkan saja  

    

Apakah anak perempuan 

bapak / ibu menikah dengan 

orang Taiwan semua? 

Sejauh ini memang sudah 

ada 2 yang menikah dengan 

orang Taiwan, ya apa boleh 
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buat orang Taiwan kaya – 

kaya jadi saya yakin 

kehidupan anak saya akan 

jauh lebih baik nantinya, 

dan hasilnya benar anak 

saya bahagia bahkan kami 

sering di kirimkan uang dan 

adik –adiknya juga bisa 

sekolah. 

Apakah bapak senang dan 

puas ketika ibu melahirkan 

anak pertama perempuan? 

Bahagia...laki – laki 

perempuan saya sayang  

    

Kalau masak untuk makan 

malam jam berapa ie? 

Masak untuk makan 

malam? Jam 3 gitu juga 

udah harus masak  

Ini sekarang saya udah 

selesai masak  

Udah selesai masak ya saya 

habis itu pergi kerja, 

cangkul cangkul 

Pergi menebas rumput  

Kerja sampai malam jam 6 

kalau gak hujan ya pulang 

jam 6 kalau hujan ya pulang 

lebih awal 

    

Bu mau nanya lagi tentang 

masalah yang kemarin, kan 

Mertua saya gak maksa 

saya, semua baik-baik, gak 
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ibu sebagai istri ya tentang 

masalah yang melahirkan 

anak sulung perempuan 

bagaimana cara ieie 

menyelesaikan tersebut 

dengan keluarga yang 

mungkin ada yang tidak 

setuju? 

pernah komplain harus anak 

laki – laki atau tentang 

apapun 

Mereka bahagia sekali, 

semua bahagia, miskin 

biarin miskin 

Saya sudah termasuk sabar 

loh mau ikut anakmu yang 

miskin 

Mau makan aja susah, 

tinggal di kopi jadi 

penambang batu untuk 

nyari uang makan, 1 

meternya Cuma Rp 

3.500,00 

Untuk pendapat segitu 

apakah seisi rumah bisa 

makan bu? 

Gimana bisa cukup uang 

segitu  

Waktu itu 1 kg beras cuma      

Rp 50, itu jaman kamu 

belum lahir mungkin 

mamamu juga belum lahir 

Miskin sekali saat itu 

karena di usir sama orang 

dayak, orang cina mau 

dibunuh  

    

Orang cina kan kalau 

menurut budaya ya bu tidak 

Enggak, kan itu di kasih 

langit, kita mana bisa milih 

Subjek merasa anak 

adalah pemberian lagi 

Faktor yang 

memengaruhi 

FE + 
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melahirkan anak laki – laki 

kan pondasi dalam keluarga 

hilang, jadi perekonomian 

tidak bagus, apakah ibu 

sekeluarga merasa kesulitan 

saat itu? 

ya kan, kalau dikasih anak 

perempuan yauda, saya mau 

anak laki – laki nih ya gak 

mungkin kita bisa milih gitu 

kan itu pemberian langit 

jadi tidak bisa memilih 

itu laki – laki maupun 

perempuan  

kepuasan 

pernikahan  

Bagaimana perasaan ibu 

ketika mendapatkan anak 

laki – laki saat itu? 

Bahagia sekali, Subjek merasa bahagia 

ketika mendapatkan anak 

laki – laki  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP +++ 

Kan ibu punya banyak anak, 

yang lebih banyak membantu 

pekerjaan rumah siapa? 

Mana ada yang bantu, 

paling anak bungsu saya 

yang laki – laki itupun 

kadang-kadang 

    

Kalau anak laki – laki ibu 

yang usianya paling tua? 

Anak saya ya bantu kerja  

Dia sekarang kerja di 

Sintang 

    

Ketika melahirkan anak 

sulung perempuan 

bagaimana perasaan ibu saat 

itu? 

Saya sangat bahagia, saya 

sangat sayang 

    

Pada saat anak kedua apakah 

ibu mengharapkan bahwa itu 

anak laki – laki ? 

Ya saya mengharapkan 

anak laki – laki tapi 

dapatnya anak perempuan 

lagi, ya mengucap syukur 

saja  

Itu pemberian langit, yang 

penting bahagia  

Subjek tetap merasa puas 

walau anak keduanya 

perempuan  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan  

KP  +++ 
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Kecil besar gak masalah 

yang penting nggak ngutang 

sama orang 

Rumah jelek – jelek uang 

seribu pun saya gak 

ngutang sama orang 

Sesusah apapun saya 

kerjakan, gak mau ngutang-

ngutang 

Papa saya yang ngajarin 

jangan pernah ngutang 

sama orang 

Kalau ngutang malah 

nyusahin orang, yang kena 

keluarga kita 

Bagaimana dengan tetangga 

ketika ieie melahirkan anak 

perempuan? 

Saya ya gak tahu, mungkin 

gak bilang apa-apa kali 

    

Hubungan nya baik? Biasa aja (intonasi naik) ya 

kan kita gak tahu hatinya 

kan, dia ngomong ya saya 

jawab 

Gak mau banyak kalut, 

banyak kalut gak beruntung 

nanti 

    

Dalam budaya Tionghoa 

anak sulung laki – laki sangat 

Karena ketika orangtua 

sudah berumur anak sulung 

 Faktor yang 

membuat anak 

AK +++ 
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mendominasi, menurut ibu 

mengapa orang Tionghoa 

sangat mengganggap anak 

sulung laki – laki itu penting 

? 

laki – laki bisa 

merawat,sebenarnya cowok 

cewek sama aja yang 

penting kita sebagai 

orangtua ya harap anak 

merawat kita nantinya 

sulung 

mendominasi  

Bagaimana hubungan ibu 

dengan mertua sebelum 

menikah saat itu, apakah 

baik? 

Gak ada masalah sih, 

mereka gak pernah 

mempermasalahkan 

apapun, orang saya sama 

anaknya saling suka, kita 

sama-sama orang susah, 

mau ngelahirin anak laki – 

laki perempuan yauda 

Saya gak pernah kabur dari 

rumah, sesusah apapun 

kehidupan keluarga saya 

tetap saya jalanin, saya 

masih mikirin anak-anak 

saya 

Sekarang banyak orang 

yang kayak gitu, kasihan 

sekali 

Subjek berhubungan baik 

dengan mertua, subjek 

menikah dengan yang 

mempunyai penghasilan 

kecil karena cinta 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

HDKB + 

Apakah sebelum mempunyai 

anak saat itu ibu dan suami 

pernah membuat rencana 

kedepanya untuk anak? 

Belum, kalau udah punya 

anak terus udah sekolah 

baru baru ditanyain mau 

kerja apa, selesai sekolah 

Subjek belum membuat 

perencanaan sebelum 

mempunyai anak 

Dinamika 

Pernikahan 

RTA + 
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Misalnya mengenai 

pendidikannya,pekerjaannya 

mau kerja apa merantau aja  

Kalau masih kecil belum 

bisa dibilangin paling 17 18 

tahun baru bisa diajak 

ngobrol 

Ibu lebih berharap anak 

perempuan atau anak laki – 

laki? 

Lebih berharap pada anak 

laki – laki karena untuk 

sekarang anak laki – laki 

banyak memberikan dana 

untuk kami, cewek juga ada 

dikit 

Subjek lebih menaruh 

harapan pada anak laki – 

laki  

Gambaran 

Kepuasan 

Pernikahan 

KP + 

Pernah gak mengalami 

konflik dengan suami? 

Bertengkar kecil sering tapi 

gak sampai yang 

dipermasalahkan, 

Penyelesaian konflik 

subjek adalah dengan 

tidak membesar – 

besarkan permasalahan  

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

KMK +++ 

Biasa bertengkar tentang 

masalah apa? 

Ya biasanya anak sih, kalau 

anak berlaku gak bener 

Saya marah ya dia yang 

bela anaknya 

    

Apakah itu memengaruhi 

kehidupan pernikahan ibu 

dan suami? 

Tidak karena ketika ada 

masalah ya saya lebih 

banyak diam aja, daripada 

masalah semakin besar 

Subjek mengalah dan 

lebih banyak diam supaya 

konflik yang terjadi tidak 

membesar 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

KMK +++ 

Apakah sifat suami berubah 

sebelum dan sesudah 

pernikahan? 

Tidak, tidak ada yang 

berubah 

    

Apakah ketika anak pertama Tidak, dia tipe yang sayang     
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lahir suami 

mempermasalahkan?  

anak 
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Lampiran 2.3 Verbatim Triangulasi  

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Bagaimana sosok papa 

dimata anda? 

Ya gitu haha...orang paling 

baik  

Papa saya pencari nafkah 

sebelum kami anaknya 

bekerja 

    

Bagaimana sosok mama 

dimata anda? 

Orang yang baik..dia adalah 

sosok wanita yang paling 

terindah bagi saya  

    

Sejauh ini pernah nggak 

melihat orangtua bertengkar 

berkaitan dengan masalah 

anak? 

Belum pernah bertengkar, 

tapi “tutu taktak sit na” 
tapi bukan karena masalah 

anak 

 Dinamika 

pernikahan  

  

Anda lebih dekat dengan 

mama atau papa? 

Dua – duannya, sama sering 

nasehatin saya juga  

    

Pernah gak lihat mama 

nangis karena beragumen 

dengan mertua mengenai 

anak sulung laki-laki? 

Gak pernah sih, paling 

mama nangis karna melihat 

anak laki-lakinya menikah 

dengan orang yang salah , 

pacaran dengan orang yang 

salah 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

HDKB + 

Pernah gak lihat orangtua 

ribut karena masalah 

ekonomi?  

Gak pernah sih, karena 

sama-sama mau bekerja 

ya.. ada kerja ya bisa makan 

gak kerja ya gak makan 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

SKDP + 
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Menurut anda mama lebih 

kepengen anak laki-laki atau 

perempuan? 

Dua-duanya.. tapi kalau 

kepengen ya sebenarnya 

laki-laki karena kalau laki-

laki ya bisa memberikan dia 

hidup nyaman, kalau anak 

perempuan kan menikah 

dengan suami dan belum 

tentu juga mendapat suami 

yang baik misalnya kalau 

dapatnya suami yang pelit 

yang tidak mau memberikan 

uang kepada orangtua 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA +++ 

Kalau papa? Papa sama, lebih 

kepengennya laki-laki  

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

FA +++ 

Hubungan mama sama nenek 

dari pihak papa gimana? 

Baik? 

Baik, tapi saya tidak pernah 

melihat karena saya kan 

anak bungsu jadi pas saya 

lahir kakek nenek saya 

sudah meninggal 

Hubungan subjek dengan 

keluarga besar hangat 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan 

HDKB + 
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Lampiran 3.1 Verbatim C  

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Sudah menikah berapa 

lama bu? 

Saya menikah tahun 90an, 31 

Agustus 1995, berarti sudah 23 

tahun 

    

Bagaimana perasaan ibu 

dengan suami sekarang? 

Apakah masih sama 

seperti pada awal 

menikah? 

Sama, kami tidak berubah  

Tidak ada masalah, misalnya 

marahin saya karena tidak 

melahirkan anak laki-laki  

Dia tidak pernah komen tentang 

kami yang tidak mempunyai 

anak laki-laki  

Dia juga gak pernah marah  

Cuma saya suruh dia nikah lagi 

tapi dianya gak mau, takutnya 

malah dapat anak perempuan 

lagi , nanti malah banyak anak 

perempuan, jadinya dia gak mau  

Suami subjek tidak 

mempermasalahkan 

subjek yang tidak 

memberinya anak 

sulung laki – laki  

Gambaran Kepuasan 

Pernikahan  

KP +++ 

Jadi yang 

mempermasalahkan 

masalah ini sebenarnya 

siapa ibu? 

Jadi yang mempermasalahkan 

masalah ini adalah  masalah 

pelakor, orang yang mau  

merebut suami saya, tapi saya 

enggak ijinin, dia lapor ke saya 

sendiri ada perempuan yang 

mendekati dia  

Biasanya suami saya pergi 
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nganterin bensin, wanita itu 

sering gangguin dia dengan 

memberhentikan dia di jalan 

madsudnya minta dijadiin istri 

kedua, dia setengah bulan saya 

setengah bulan 

Cuma masalah  ini kan suami 

saya yang memberitahu  saya 

langsung, jadi saya bilang ke 

suami saya kalau misalnya kamu  

mau menikah dengan  

perempuan itu , anak dibagi saya 

ngambil yang besar suami saya 

yang kecil , kita hidup masing – 

masing , saya kasih suami saya 

kalau dia mau , silahkan dia 

keluar dan ikut perempuan itu  

Waktu itu kan mertua ke Johor 

bantu merawat anak 

perempuanya habis lahiran, 

kalau suami saya mau ya dia ikut 

pergi aja, kalau  suami saya tidak  

mau ya dia tetap tinggal dirumah 

anak tidak berubah 

Saya cuma  minta suami saya 

untuk berpikir sendiri  

Waktu kejadian  terjadi anak 



 
 
 

147 

 

 
 

saya berumur 12 tahun  yang 

kecil kan selisih 4 tahun berarti 

berumur 8 tahun berarti masih 

SD, nah saya suruh diam pilih 

mau dia gakpapa saya gakpapa 

Sampai sekarang gak ada 

masalah  lagi  

Waktu itu perempuan itu baru  

pulang dari luar  negeri, yang  

mengaku suami saya mantan 

pacarnya, waktu mertua saya ke 

Johor perempuan itu pernah ke 

rumah dan bilang kalau dia 

masih punya hak karena pernah 

mempunyai hubungan dengan 

suami saya 

Suami saya mengklarifikasi 

kalau dia tidak pernah 

berpacaran dengan perempuan 

tersebut, perempuan tersebut 

hanya mengada – ada 

Yauda hidup masing -masing, 

saya enggak mau banyak 

ngomong, saya bilang gini kalau 

misalnya suami saya mau sama 

dia yauda kita pisah. Asalkan 

pekerjaan yang sudah kita 
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kerjakan bersama kita begi 

berdua, kebun cabe, kebun jeruk 

kalau suami saya mau semuanya 

ya dia harus membeli ke saya 

dan saya akan kembali ke rumah 

orangtua, waktu itu masih ada 

mama saya  

Saya sampai ke klenteng loh, dia 

bilang kalau suami saya suka 

sama dia, tapi ternyata dia yang 

menyukai suami saya waktu itu 

saya sedang sembayang di 

klenteng, saya dan perempuan 

itu nggak sengaja ketemu terus 

berantem disana 

Saya menantang perempuan itu, 

seandainya kalau suami saya 

menyukai dia, dia harus menaruh 

dupa di tempat dupa yang paling 

besar, namun kenyataan 

perempuan itu tidak berani 

melakukannya 

Apa yang terjadi kalau 

perempuan tersebut tetap 

menancapkan dupa bu? 

Kalau benar – benar terjadi itu 

kayak enggak boleh  

    

Berarti kayak kalau dia 

bohong dosanya sangat 

Iyaa, makanya dia tidak berani 

terus dia langsung pergi dari situ  
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besar ya? Terus dia ke rumah saya, ngajak 

berantem lagi  

Perempuan juga hanya 

melahirkan anak perempuan 

Saya tidak mau dia menikahi 

suami saya karena dia  pernah 

menikahi sepupu saya terus cerai 

dan menikah dengan orang 

Hongkong 

Karena tidak mendapatkan 

suami saya, sekarang dia malah 

menikah dengan sepupu jauh 

dari suami saya  

Bagaimana dengan 

mertua, apakah 

mengijinkan suami 

untuk menikahi 

perempuan tersebut? 

Dia tidak mengijinkan, dia 

marah, mertua yang sedang 

merawat ipar saya yang baru 

melahirkan langsung kembali ke 

rumah  

Awalnya saya sudah ngomong 

ke perempuan itu untuk tidak 

mengganggu keluarga saya, tapi 

dia bilang kalau dia tidak takut 

kepada saya 

Saya sempat berkelahi dengan 

dia, perempuan itu galak sekali 

sombong sekali pakai bahasa 

mandarin 
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Saya ngomong ke dia “kamu 

pulang jauh-jauh dari Hongkong 

kenapa bisa mau sama suami 

saya yang miskin, saya sudah 

ikut dengan dia sekitar 

10tahunan saya kerja setengah 

mati, apa yang kamu inginkan 

dari dia 

 

Waktu itu suami ibu 

pernah diminta untuk 

menikah lagi oleh ayah 

mertua, bagaimana 

perasaan ibu saat itu? 

Saya menderita selama 24 tahun 

mengikuti mertua saya, saya 

dimarahin terus-terusan karena 

saya tidak melahirkan anak laki-

laki 

Saya tidak ada salah apapun 

hanya karena saya tidak 

melahirkan anak laki-laki  

Apabila ada yang membicarakan 

tentang saya dan anak laki-laki 

didepan beliau saya pasti 

dimarahin 

Misalnya suami saya keluarga 

negeri 1 bulan, saya menderita 

sekali, saya pasti mau diusir  

    

Setiap kali marahnya 

karena 

mempermasalahkan 

Iya tentang anak laki-laki 

Waktu suami saya ke Hongkong 

dia mau ngusir saya, tapi saya 

    



 
 
 

151 

 

 
 

anak laki-laki ya bu? bialng kalau mau ngusir saya 

boleh tapi harus nunggu suami 

saya pulang dulu, beliau kan 

sebelum belum pernah mengusir 

saya, waktu saya menikah 

sebelumnya kan saya berpacaran 

dengan suami saya selama 4 

tahun jadi sama-sama senang, 

kalau beliau mau ngusir saya 

gakpapa  

Asal ya kalau lihat orang lain 

gendong anak laki-laki dia pasti 

marahin saya, “kamu lihat,orang 

lain bisa ngelahirin anak laki-

laki” 

Teman-teman saya kan pada 

ngelahirin anak laki-laki, nanti 

saya pasti dibanding-bandingin  

“kamu gak punya anak laki – 

laki, apa yang bisa di banggakan 

darisitu” 

Pokoknya setiap hari itu ya 

omongannya pasti tentang anak 

laki-laki 

Mau ngangkat cucu laki-laki, 

saya ya menyetujui, waktu itu 

saya ngangkat anak laki-laki, 
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saya mengangkat anak laki-laki 

umur 9 tahun waktu itu, waktu 

itu anaknya tinggal dengan ayah 

saya, nakalnya minta ampun, 

disekolahin malah cari masalah, 

tangan anak orang dipatahin, kita 

ganti rugi uang banyak sekali, 

beliin dia sepatu baru malah 

dipakai buat nendangin kaki 

orang  

Anak saya yang pertama waktu 

masih kecil, dimasukin ke 

kardus sama dia terus digotong-

gotong, disuruh jagain malah 

dimainin kayak gitu, nakal sekali 

Sekarang udah nikah dan punya 

anak, pada umur 21 tahun dia 

kabur dari rumah dan saya tidak 

tahu 

Kan saya suruh dia untuk 

bantuin orang ngurusin 

pemakaman dan ada orang yang 

nawarin dia ke Jakarta, dan pada 

siang hari itu suami pulang dari 

kota dan ketemu sama teman 

anak itu, terus suami saya 

ditanyain “anak angkat kamu tuh 
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ada di Sungai Rusa, tadi saya 

ketemu”, terus suami saya bilang 

“enggak dia dirumah bantuin 

ngurusin pemakaman tetangga” 

Ternyata pas suami saya pulang, 

benar anak itu sudah tidak ada 

dirumah 

Setelah 13 tahun baru dia 

kembali ke rumah , waktu dia 

mau ngurus pernikahan dengan 

istrinya saat itu dia mau minta 

KK, tetapi waktu mertua saya 

meninggal dia tidak berani 

kembali ke rumah untuk 

melayat, waktu saya ngangkat 

dia jadi anak, namanya masuk 

kedalam KK saya dan sekolah 

juga butuh KK tapi karena dia 

kabur saya gak masukin lagi 

Nah mama kandungnya juga 

sempat datang kerumah saya 

untuk mencari anak tersebut, dan 

saya Cuma bisa saya tidak tahu 

dia sudah kabur, dan KTP 

anaknya mamanya bawa kabur 

jadi pas anak itu datang saya 

kasih tahu kalau KTP nya sudah 
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dibawa kabur mamanya 

Mamanya kan udah kabur lama, 

nah waktu itu kembali untuk 

nyari anaknya, dan minta foto 

sama saya, waktu papa saya 

ulang tahun ke 61 tahun anak itu 

ikut foto bersama dengan kami, 

saya gak berani kasih lihat 

mamanya karena kan juga ada 

foto anak saya disitu, saya cuma 

kasih lihat KTP aja, mama 

kandung bilang ke saya kalau dia 

itu banyak dosa jadi dia pengen 

lihat anaknya itu sudah sebesar 

apa, jadi KTP malah dibawa 

kabur 

Sampai sekarang anak itu gak 

pernah datang lagi ke rumah  

Mamanya melahirkan 5 apa 6 

orang anak, suaminya kan sudah 

meninggal, anak-anaknya 

dijualin ke orang-orang. 

Awalnya anak ini diambil sama 

tetangga saya karena dia tidak 

mempunyai keturunan dan dia 

mengadopsi anak itu dan adik 

perempuannya, tapi karena anak 
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itu sangat nakal, sering mukul 

adik perempuannya juga 

tetangga saya sering 

menghukum anak itu sampai 

telinga,tangan,kaki berdarah 

karena dipukulin terus. Melihat 

hal itu, bibi saya merasa kasihan 

dan meminta saya untuk 

mengadopsi anak itu 

Anak itu saya dan suami 

tempatkan untuk menemani 

mertua saya yang waktu itu 

tinggal sendiri, waktu itu saya 

sudah diskusi ke suami saya 

untuk tidak mengambil anak saja 

karena suami saya tidak 

mempunyai uang yang cukup 

terus suami saya meminta untu 

patungan saja, liat sekarang 

bagaimana nakalnya itu  

 Sering bikin onar, ganti rugi 

terus o saya  

Habis itu dia sendiri yang kabur 

ke Jakarta, tidak pernah pulang  

menanyakan kabar kami  

Tapi banyak yang ketemu sama 

dia  
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Dia sempat ketemu dengan 

sepupu saya dipesawat ya 

Dia saja pura – pura tidak 

mengenali dan tidak menyapa 

Setelah kejadian itu ya, saya dan 

suami diminta lagi untuk 

mengambil anak namun tidak 

jadi bahkan kami sudah 

menunggu dari 20 perempuan 

yang hamil, karena sering kami 

keduluan, ada yang melahirkan 

anak perempuan, ada yang cacat,  

Ada yang juga yang memberi 

saya dengan Cuma – Cuma, 

yang memberi saya sebenarnya 

adalah teman saya sendiri tapi 

gak jadi  

Terus ada juga bayi laki – laki 

yang ganteng sekali bawa 

kerumah saya, tapi dua anak 

saya tidak mengijinkan dan 

nangis kalau kami mau ngambil 

anak orang  

Selalu saja ada halangan, dan 

saya selalu punya perasaan 

enggak 

Sebenarnya saya dan suami tidak 
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mau ngambil tapi ayah mertua 

selalu saja marah, saya tidak 

bisa, dan kami memutuskan 

untuk melihat- lihat saja jadi 

enggak nanti saja.  

 

 Anak saya ya selalu menangis 

pas bayi , setiap saat, sampai 

ayah mertua setiap harinya 

marahin saya  

Anak pertama saya itu sakit 

kayak sudah tidak ada harapan 

hidup, sering banget masuk 

rumah sakit 

Dia sama saya kan “berjodoh”, 

saya sakit dia keadaannya baik 

begitu sebaliknya 

Waktu itu sempat mertua saya 

memisahkan saya sama anak 

saya hampir sebulan saya tidak 

diijinkan untuk melihat juga  

Anak saya badan kecil sekali, 

jadi kalau sakit itu saya takut 

sekali, bahkan waktu anak saya 

masuk rumah sakit, ada anak 

yang kebetulan juga sekamar dan 

badannya besar, namun 
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meninggal darisitu saya merasa 

takut sekali ya 

Saya itu sampai bingung anak 

saya sakit apa 

Waktu itu ada orang yang 

nawarin saya ke sinsang, dan 

saya coba bawa kepada dia 

Dia bilang kalau anak saya 

sering kembung karena masalah 

tali pusarnya yang tidak terurus 

dengan baik  

Dia kemudian ngambil beberapa 

helai rambut saya terus dibakar 

dan di tempel ke perut anak, 

langsung anak itu sembuh  

Sampai usia 13 tahun baru tidak 

ada penyakit 

Pas adiknya lahir,adiknya gak 

minum susu yang berkualitas ya, 

karena anak saya yang pernah 

sering ke dokter dan dokter 

menyarankan untuk susu yang 

bagus kualitasnya, Emelda ya 

kalau jaman dulu. Anak saya 

yang satunya kasihan minum 

susu yang murahan, sering 

nangis semalaman karena 
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kehabisan susu, yang kecil itu 

gak minum ASI saya 

Anak saya pas lahir kecil-kecil 

semua badannya, kayak tinggal 

tulang, papanya sendiri tidak 

berani menggendong 

Pas saya melahirkan itu saya 

sakit, badan saya menguning 

Itu kena penyakit apa ya 

bu kalau boleh tahu? 

Jadi kan kantong rahim saya gak 

baik, jadi waktu saya hamil 3 

bulan dokter bilang harus ada 

sebuah penyakit yang saya 

alami, saya juga tidak mengerti 

kenapa, badan saya menguning 

semua, dokter semua tidak ada 

yang mau memberikan obat 

kepada saya karena saya sedang 

hamil, takut sayanya keguguran 

Cece saya membawa saya 

ketempat sinsang untuk 

pengobatan herbal  

Nah waktu saya mengandung 

anak kedua saya, saya mulai 

mikir sinsang kan sudah 

meninggal siapa yang akan 

merawat penyakit saya  

Waktu saya melahirkan anak 
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kedua saya, ketika saya buang 

air kecil selalu di sertai darah 

yang banyak, saya mulai mikir 

apakah anak saya akan cacat 

nantinya 

Ibu waktu itu melahirkan 

normal? 

Saya operasi semua, karena saya 

tidak bisa melahirkan normal, 

dokter bialng kepada saya kalau 

saya mempunyai pinggul seperti 

laki-laki 

Jadi ketika mau lahiran, saya 

tidak mengalami bukaan 

layaknya orang normal, saya 

belum pernah merasakan 

bagaimana sakit perut 

    

Jadi bagaimana ibu bisa 

tahu kapan anaknya akan 

lahir? 

Saya kan operasi caesar, jadi 

kalau sudah cukup 9 bulan, saya 

operasi  

bidan bilang ke saya kalau saya 

tidak bisa melahirkan secara 

normal, saya tidak percaya saat 

itu lalu bidan mulai memberi 

suntikan kepada saya dan 

memberitahu untuk mencoba 

apakah bisa mengalami bukaan 

ternyata tidak bisa dan akhirnya 

bidan itu menyuruh saya pergi, 
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tetapi saya tidak mau dan mau 

melahirkan secara normal  

saya dan suami waktu itu 

kekurangan informasi juga 

mengenai rumah sakit karena 

dulu saya periksa kan di ahli 

kandungan 

sampai akhirnya kami nyari 

rumah sakit, ujan – ujanan saat 

itu 

Saat itu dokte bilang ke saya 

kalau saya harus operasi , tapi 

belum gilirannya saya untuk 

operasi karena ada yang 

kondisinya lebih parah dari saya 

yang harus di operasi terlebih 

dahulu 

Waktu saya operasi, itu 

dilakukan dari pagi sampai 

tengah malam sampai saya 

kekurangan darah, sampai saya 

tidak bangun  

Suster sampai terkejut ya, badan 

saya pucat seperti tidak ada 

darah, setelah jam 4 pagi saya 

baru sadar, dan saya saat itu 

bilang ke suami kalau satu anak 
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sudah cukup, seterusnya saya 

tidak mau melahirkan anak lagi 

dan saya mikir ngangkat anak 

laki – laki saja jadi cukupkan 

dua saja 

Setelah 4 tahun saya baru 

melahirkan anak kedua saya, dan 

saat itu perang suku, waktu itu 

sudah masa penghabisan, dan 

saya sudah mulai memeriksakan 

kehamilan saya didokter, waktu 

usia kandungan saya memasuki 

6 bulan, dokter memberikan 

surat kepada saya dan megatakan 

surat itu tidak boleh dibuka, dan 

saya juga diminta ke rumah sakit 

yang dibilang oleh dokter saat 

itu  

Saya penasaran isi surat itu, lalu 

saya buka tidak hal apapun ya 

cuma ini tertuliskan ini adalah 

pasien saya surat ini berlaku di 

rumah sakit ini 

Saya kemudian menanyakan 

kepada dokter, apakah saya akan 

operasi lagi dan dokter 

mengatakan kalau dia tidak tahu  
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Susah sekali melahirkan dan 

merawat anak – anak saya 

Kapan ibu mempunyai 

anak pertama setelah 

menikah? 

1 tahun setelah menikah  

Saya mengandung anak pertama 

saya itu setelah 1 bulan menikah 

dengan suami  

Saya juga jarang memakai KB 

ya, cuma sekali saja 

    

Berarti setelah 

melahirkan anak kedua 

itu, anda streril? 

Tidak, sampai sekarang saya 

tidak  

Dulu saya mau, terus saya mikir 

mesti ngeluarin uang banyak 

lagi, karena dulu kan sangat 

besar biayanya 

Dulu saja rawat inap saya butuh 

uang 6 juta, uang segitu jaman 

dulu itu besar ya termasuk  

Kalau anak pertama saya 2 -3 

juta lebih murah karena 

melahirkan di rumah sakit milik 

pemerintah 

Bidan saja bingung ya kenapa 

saya bisa rapat sekali hanya 

memiliki 2 orang anak padahal 

saya jarang sekali mengonsumsi 

pil KB  

Bahkan teman – teman saya 
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minta, padahal saya tidak punya, 

saya saja takut untuk 

mengonsumsi, suntik saya juga 

tidak 

Dokter pernah bilang ke saya 

kalau saya bisa mendapatkan 

anak lagi, tapi tidak bantu 

banyak ya  

Sampai sekarang ya gini  

Apakah ibu dan suami 

sempat menargetkan 

untuk memiliki berapa 

anak? 

Tidak, kalau bisa melahirkan 

lagi ya gakapapa 

Kami mau dikasih berapapun 

gakpapa 

Subjek dan suami 

tidak pernah 

menargrtkan jenis 

kelamin anaknya  

Dinamika Pernikahan  PJKA + 

Sesudah melahirkan 

anak yang terakhir 

apakah ada keinginan 

untuk menambah anak 

lagi bu? 

Kita ada keinginan tapi kalau 

gak dikasih ya gakpapa, tapi 

untuk persiapan dana kami sudah 

ada waktu itu, jadi kalau 

misalnya kami dapat anak lagi 

dan operasi ya kita ada dananya 

Kalau misalnya kami tidak 

diberikan anak lagi, ya dana ini 

untuk dana sekolah 2 anak kami 

Kalau operasi kan butuh biaya 

besar, memang untuk dana ada, 

tapi sampai sekarang belum 

dikasih anak lagi  

Kami saudah tidak mau ngambil 
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anak lagi, takutnya kayak 

sebelumnya, takut kalau terlalu 

sayang sama anak angkat anak 

kandung saya tidak bahagia, 

takut anaknya tidak berguna juga 

Kami tentu saja mengharapkan 

anak yang diangkat itu berguna, 

tapi gimana ya nanti kalau udah 

besar kabur 

Apalagi kalau anak laki 

– laki ya seharusnya jadi 

sosok yang diharapkan 

ya bu? 

Iya dong, tapi waktu itu kalau 

saja anak angkat saya itu tidak 

kabur dia tidak akan hidup 

menderita ya karena keluarga 

besar saya bisa memberinya 

pekerjaan  

Akhirnya dia sendiri nyesal kan,  

Orang boleh bilang saya itu buat 

anak angkat saya menderita, tapi 

keponakan saya , saya rawat dari 

besar sampai umur 30tahunan 

Sampai sekarang dia masih ikut 

dengan saya. Bahkan dia lebih 

milih saya daripada mama 

kandungnya sendiri, mau makan 

aja harus sama saya bahkan 

tetangga aja bilang kalau itu 

anak saya  
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Di rumah saya itu yang tinggal 

banyak, puluhan jumlahnya, 

100kg beras habisnya cepat 

karena kan nga ku mo kiet fun, 

mertua 2, saya dan suami, anak 

2, anak angkat 1, keponakan 

saya 3  

Kalau masak wah banyak sekali 

ya 

Habis operasi saja saya udah 

harus kerja karena saya merasa 

engak enak juga, sudah 

mengeluarkan biaya besar masa 

saya malah enggak 

menggerjakan apapun 

Waktu saya melahirkan anak 

pertama saya, saya saja sampai 

menjual perhiasan saya dan babi 

peliharaan saya karena anak saya 

sakit – sakitan, saking 

miskinnnya waktu itu  

Saya dan anak pertama saya itu 

memang tidak boleh sering 

bersama ya karena shio kita 

bertentangan  

Waktu anak saya kecelakaan 

motor itu kan saya bareng dia 
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Tapi jangan sampai 

berpikiran sepeti itu ya 

bu.. 

Iya, kadang – kadang saja saya 

berpikiran seperti itu  

Karena hal itu sering terjadi  

    

Apakah saat melahirkan 

anak ibu ada perasaan 

takut saat itu? 

Ada, saya berpikir mengapa 

orang lain gampang sedangkan 

saya melahirkan anak harus 

seperti ini, saya menangis terus 

menerus saya selama 7 hari itu 

pingsan, pas pingsan itu suami 

saya yang kebetulan memeluk 

saya 

saya rawat inap selama 12 hari, 

setelah keluar dari rumah sakit 

saya tidak bisa berjalan sendiri, 

harus ada yang memapah saya  

    

Berarti saat itu belum 

sempat menggendong 

anak sama sekali ya? 

Gak bisa, karena saya tidak 

mempunyai tenaga untuk 

melakukan apapun 

Untung suami saya benar-benar 

baik  selama 12 hari suami saya 

yang mengurus saya karena kami 

kurang mampu ya saat itu, 

misalnya pas anak saya sakit ya 

kami ngerawat anak kami 

bersama, bergadang bersama, 

dan merasakan bersama bahwa 

merawat anak itu sakit 
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Suami saya adalah tipe yang 

penyayang ya 

Orangnya lebih lapang dada   

Berarti sifat suami ibu 

tidak mirip sama sekali 

ya dengan mertua ibu? 

Tidak mirip sama sekali, ayah 

mertua saya dikit – dikit marah 

Dia marah saya gak punya 

keturunan laki – laki  

Dari pihak mertua saya itu ada 

yang tidak bisa melahirkan anak 

laki – laki, sepupunya 

melahirkan tiga anak perempuan 

dan satu anak laki – laki, pada 

umur 29 tahun anak laki – laki 

meninggal di kamar mandi, 

sampai sekarang tidak ada anak 

laki – laki  

Kalau dari pihak saya, bibi saya 

melahirkan tujuh anak 

perempuan dan 3 anak laki – 

laki, lalu mama saya melahirkan 

4 laki – laki dan 4 perempuan, 

kalau saudara saya sendiri, koko 

saya melahirkan 2 laki – laki 1 

perempuan, cece saya 

melahirkan 2 laki – laki dan 2 

perempuan, adik perempuan 

saya melahirkan 1 laki – laki dan 
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1 perempuan 

Hanya saya sendiri, berarti 

bukan dari keturunan saya ya, 

pihak dari saya semua 

mempunyai anak laki – laki  

Ayah mertua saya merupakan 

anak sulung laki – laki 

dikeluarganya dan saudara – 

saudaranya perempuan semua 

dan suami saya juga merupakan 

anak laki- laki satu – satunya 

dikeluarga 

Kata orang kalau suami saya 

bisa mendapatkan anak laki – 

laki paling jumlahnya satu saja, 

selain itu tidak bisa 

Keturunan dari keluarga saya 

kebanyakan anak laki – laki dan 

keturunan dari keluarga suami 

saya kebanyakan anak 

perempuan  

Saya juga tidak tahu ya 

sebenarnya masalahnya dari 

mana  

Tapi menurut ramalan saya 

punya dua anak perempuan dan 

satu anak laki – laki  



 
 
 

170 

 

 
 

Berarti kan masalah ngak datang 

dari saya y, setiap kamu tahu 

ayah mertua saya bilang apa ke 

saya? “suatu saat kamu akan 

dipandang hina oleh menantumu 

sendiri” “ anak perempuanmu 

akan menikah dengan suku lain” 

pokoknya ayah mertua saya tiap 

hari ngomong seperti itu  

Saya bilang “ Pa, papa harus 

panjang umur dan liat saya 

apakah akan dihina oleh 

menantu saya atau ngak kalau 

saya di perlakukan seperti ya 

saya teserah mau gimana lagi 

kalau nasib saya seperti itu  

Suami saya juga bilang kalau 

misalnya kami tua nanti, rumah 

ini jangan dijual kalau bisa, 

kalau menantu bawa kami 

bersama mereka ya kita ikut tapi 

kalau misalnya enggak nyaman 

ya kita pulang ke rumah  

Saya juga bilang usahakan 

jangan sampai bergantung 

semuanya kepada menantu ya, 

setidaknya kami harus punya 
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pegangan juga  

Kalau misalnya kami ikut 

menantu, dan menantu kami itu 

tinggal dengan keluarganya juga 

gimana kami suami istri bisa ikut 

ke sana juga kan enggak 

mungkin  

Suami saya bilang kalau di jalani 

kehidupan ini seimbang, namun 

saya jawab ya seimbang 

memang namun kalau anakmu 

sudah menikah nanti kamu tidak 

akan merasa seimbang kaena 

tidak ada yang bisa membantu 

kamu lagi, sekarang memang 

anakmu bisa membantu anggap 

anakmu seperti anak laki – laki  

apapun bisa ngebantu  

Sekarang ya kayak gini, kalau 

sudah tua ya baru kita pikirkan 

apalagi nanti anak selesai 

sekolah ya kita gak perlu kerja 

jadi petani lagi, kita kerjaiin 

yang lain dekat – dekat rumah  

Sementara sekarang tidak sakit, 

nanti kalau anak sudah menikah 

kita akan merasakan  bahwa 
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rumah kita kosong , kalau mau 

ngangkat anak laki – laki .. nah 

kebetulan ketemu teman saya 

setelah 20 tahunan tidak 

bertemu,  jadi orang dulu mau 

nikahin saya tapi saya tidak mau, 

dia mempunyai 7 anak laki – laki 

tidak ada anak perempuan, dia 

bialng gimana kalau kita jadi 

besan kamu pilih saja mau yang 

mana bawa ke rumahmu nanti  

Apakah ibu pernah 

merasakan begitu 

sullitnya perekonomian 

didalam keluarga karena 

tidak memiliki anak 

sulung laki – laki yang 

dapat membantu? 

Kalau sekarang sih biasa-biasa 

aja, tapi gak tahu ya kalau sudah 

tua nanti  

Dulu juga gitu , stabil sih kayak 

biasa  

Ya mau gimana lagi ya 

pengennya kayak oranglain tapi 

kami tidak bisa jadi jalanin aja  

Tidak berubah seterusnya kayak 

gini  

Subjek merasa masih 

biasa  - biasa saja 

karena masih ada anak 

yang bisa membantu 

pekerjaannya 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan pernikahan  

SKDP + 

Menurut ibu mengapa 

dalam tradisi Tionghoa, 

anak sulung laki – laki 

sangat mendominasi?  

Gak tahu ya saya juga gak tahu, 

kayak suami saya dia juga anak 

sulung laki-laki ya dalam 

keluarganya, dalam Konghucu 

katanya baik kalau misal 

melahirkan anak pertama laki-

Subjek merasa apabila 

memiliki anak sulung 

laki – laki kehidupan 

yang baik akan 

besertanya  

Faktor yang 

mendominasi anak 

sulung laki – laki 

AK +++ 
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laki baik pokoknyalah, rejeki 

atau mungkin keturunannya 

Itu yang saya dengar dari mertua 

saya ya 

Anak pertama 

perempuan? 

Agak kurang ya, perempuan itu 

harusnya jadi kedua kalau bisa 

    

Apa saja kesepakatan 

yang ibu dan suami buat 

sebelum menikah? 

Ada paling Cuma pas saya 

bilang kalau saya tida bisa 

masak ya, suami saya bilang 

kalau tidak apa-apa 

Dia juga bebas, sampai sekarang 

dia tidak pernah 

mempermasalahkan saya yang 

tidak bisa masak ya 

Kita juga tidak menargetkan 

harus mempunyai anak laki-laki, 

dia gak pernah yang 

mengharuskan saya mempunyai 

anak laki-laki walaupun dia anak 

laki-laki semata wayang 

dikeluarganya 

Dia gak pernah komen kayak 

saya gak bisa melahirkan anak 

laki-laki dan saya harus pergi 

dari rumah 

Apapun yang terjadi kita terima 

seadanya 

Suami subjek 

menerima kekurangan 

istrinya  

Dinamika pernikahan  K +++ 
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Dia gak pernah, gak pernah 

ngungkit orang lain bisa 

melahirkan anak laki-laki tapi 

saya enggak 

Dia bilang kalau bisa nambah 

anak lagi mau itu  perempuan 

ataupun laki-laki gakpapa   

Berarti hubungan dengan 

suami sebelum menikah 

itu sangat baik ya? 

Sangat baik, kita pacaran selama 

4tahunan, satu sekolah juga, Sd 

kelas 4 kita pisah, 16 tahun 

kemudian kita baru ketemu lagi  

Saya menikah diumur yang 

cukup tua, saya menikah diumur 

30 (kalender cina) dan 

melahirkan anak pertama saya 

diumur 31 tahun 

Suami saya umur 29 tahun saat 

menikah dengan saya 

Dia shio sapi saya shio kuda, 

saya lebih tua setahun tapi kita 

seangkatan sekolahnya dulu 

    

Bagaimana hubungan 

ibu dengan mertua saat 

sebelum menikah? 

Hubungan kami baik, malah 

mereka senang saya menjadi 

menantu mereka, karena kan 

dulu rumah ini adalah milik 

kakak saya dan saya juga tinggal 

disini  

Hubungan subjek 

dengan ibu mertua 

sebelum menikah 

sangat, bahkan mertua 

mengenal subjek jauh 

sebelum menikah 

Faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan  

HDKB +++ 
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Dan mertua saya tahu saya orang 

seperti apa dan masih belum 

menikah ketika sudah berumur 

30 tahun 

dengan putranya 

Berarti hubungannya 

dari awal baik ya bu? 

Sebenarnya hubungan kami baik 

sampai sekarang, waktu menikah 

saja upacara pernikahan kami 

dibuat sangat meriah dengan 

mengundang band 

Mertua saya membenci saya 

hanya karena saya tidak bisa 

melahirkan anak laki-laki saja, 

secara yang lain-lain tidak ada 

masalah, hanya tidak bisa 

memberikan beliau cucu laki-

laki saja 

    

Waktu ibu mengangkat 

anak laki-laki saat itu 

bagaimana perasaan 

mertua? 

Saya sebenarnya tidak ada 

pemikiran untuk mengangkat 

anak, namun karena mertua saya 

menginginkannya maka saya 

mengangkat anak untuk beliau, 

tapi malah anak itu kabur saya 

ya tidak ambil peduli mau ikut 

saya gakpapa mau ikut saya 

gakpapa 

Waktu anak itu kabur saya 

diminta untuk mengangkat anak 

Subjek mengangkat 

anak laki – laki 

dikarenakan untuk 

menemani mertuanya 

Faktor yang membuat 

anak sulung laki – laki 

mendominasi  

SP + 
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lagi, namun ya sampai sekarang 

tidak kami lakukan 

Bagaimana dengan 

perasaan suami ibu 

ketika mengangkat anak 

laki-laki apakah beliau 

merasa bahagia saat itu? 

Dia awalnya senang namun 

setelah mengetahui bahwa anak 

itu nakal, sekarang dia 

memutuskan untuk tidak 

mengangkat anak lagi  

Karena waktu itu anak itu nakal 

sekali, apapun dia mau, nakalnya 

kebangetan, makanya sekarang 

suami saya sudah tidak mau 

mengangkat anak laki – laki lagi 

Perasaan suami subjek 

awalnya senang 

namun karena sifat 

anak angkat tidak 

benar suami subjek 

merasa jera 

Faktor yang 

mendominasi anak 

sulung laki – laki  

SP ++ 

Apakah dalam 

pernikahan selama 

20tahunan ini ibu dan 

suami pernah konflik 

karena masalah anak 

sulung laki-laki? 

Tidak pernah, namun kita 

pernah konflik karena ada 

perempuan menginginkan suami 

saya , suami saya yang 

menceritakan kepada saya kalau 

wanita itu yang mengingikan dia 

dan bukan suami saya 

Tidak ada bilang ke saya, tapi 

suami saya yang melaporkan hal 

tersebut langsung kepada saya  

apa yang harus dia lakukan  

Saya ya cuma meminta dia untuk 

memilih saya dan perempuan itu  

Dan suami saya memilih saya 

Suami subjek tidak 

pernah 

mempermasalahkan 

tentang anak sulung 

laki – laki  

Faktror yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan  

KMK +++ 

Apakah ibu akan Ya saya tetap akan meminta dia Subjek mempercayai Dinamika Pernikahan  PK +++ 
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lakukan jika mendengar 

masalah tersebut dari 

oranglain? 

memilih, kalau memang dia suka 

dan memilih perempuan itu kami 

pisah, anak pertama dia yang 

rawat, anak bungsu saya yang 

rawat 

Secara singkat saja, saya tidak 

mau yang kelahi dan ribut ya, 

saya cukup ngomong beberapa 

kata saja biar dia yang mikir 

sendiri mau milih saya atau 

milih perempuan itu  

suaminya karena 

subjek mendegar 

permasalah pihak 

ketiga dari suaminya 

sendiri 

Apakah saat masalah 

tersebut terjadi, adakah 

sikap suami ibu yang 

berubah? 

Tidak ada, karena bukan 

suami saya yang 

menginginkan perempuan 

tersebut 

Suami subjek tidak 

berubah walaupun ada 

pihak ketiga yang 

masuk kedalam 

kehidupan pernikahan 

mereka 

Gambaran Kepuasan 

Pernikahan  

KP +++ 

Sebelum ibu 

menceritakan kalau 

sering dimarahin mertua 

ya..Bagaimana dengan 

sikap suami ketika ibu 

diperlakukan seperti itu? 

Saya selalu menceritakan 

perlakuan mertua saya kepada 

suami saya ya, dan dia selalu 

bilang kalau saya harus sabar 

karena mertua saya sudah 

berumur jadi maklumi saja 

Dia tidak ambil peduli seperti 

membantu saya dengan 

memarahi papanya sendiri 

 Faktror yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan 

KMK +++ 

Apakah mertua ibu lebih Kebanyakan saya ya, soalnya     
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sering memperlakukan 

hal tersebut kepada ibu 

atau kepada suami? 

suami saya juga jarang dirumah 

Saya sempat menyarankan 

kepada suami untuk menikah 

lagi saja untuk menyelesaikan 

masalah dengan mertua saya, 

namun suami saya tidak mau   

Selama 20tahunan 

mengalami hujatan dari 

mertua, bagaimana 

perasaan ibu? 

Waktu mertua saya memarahi 

saya biarin saja, dengan hati 

terbuka saya menerima setiap 

hujatan yang ditujukan kepada 

saya 

Beliau mau ngomong apa saja 

tidak apa-apa,apa saja saya 

terima seadanya  

Beliau memarahi saya, 

merendahkan saya, beliau 

ngomong apapun saya biarin saja  

Beliau tiap ya marahin saya, 

bilang gini kamu pekerja keras 

dan pinta tuh tidak ada gunanya , 

orang yang bodoh saja bisa 

melahirkan anak laki-laki  

    

Apakah ibu tetap merasa 

puas dengan pernikahan 

ini? 

Saya 20tahunan ini merasa tidak 

apa-apa ya, karena suami saya 

tidak mempermasalahkan dan 

Cuma mertua saya yang seperti 

itu  

Subjek merasa puas 

dengan kehidupan 

pernikahan karena 

suami yang 

membuatnya bertahan 

Gambaran kepuasan 

pernikahan 

KP +++ 
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Berarti untuk masalah 

itu harus lebih 

memperbanyak 

komunikasi ya dengan 

suami? 

Iyaa, apapun itu harus 

didiskusikan, masalah anak  

Apapun kita kerjasama , tidak 

boleh sendiri-sendiri harus saling 

menyanyangi, sakit sama-sama 

sakit, bahagia sama-sama 

bahagia  

Masalah keuangan, masalah 

pekerjaan kita selalu lakuin 

bareng-bareng ya  

Tidak pernah yang berkelahi gitu 

ya 

Ketika ada 

permasalahan subjek 

selalu 

mengkomunikasikan 

dengan suaminya 

begitu sebaliknya  

Dinamika Pernikahan  +++ 

Waktu ibu mengangkat 

anak laki-laki waktu itu 

apakah hal tersebut 

membantu dalam 

memperbaiki hubungan 

ibu dengan mertua? 

Tidak makin parah karena anak 

itu nakal ya terus mertua saya 

malah minta lagi untuk 

mengangkat anak tapi anak bayi 

saja 

Beliau ngungkit terus tentang 

saya yang tidak bisa melahirkan 

anak laki-laki  

Sistem patrilinial yang 

dilakukan oleh subjek 

tidak berpengaruh 

dalam memperbaiki 

hubungannya dengan 

mertua 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan pernikahan 

HDKB + 

Makin parah ya bu? Iya setiap hari saya dimarahin, 

beliau bilang saya ngangkat anak 

yang tidak berguna  

    

Apakah sebenarnya ibu 

mertua ibu juga 

mempermasalahkan hal 

ini? 

Tidak, sebenarnya beliau juga 

senang waktu saya dan suami 

mengangkat anak laki-laki  

Tapi waktu saya melahikan anak 

Hubungan subjek 

dengan ibu mertua 

sangat baik  
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pertama saya, beliau sering 

menyuruh kami untuk megambil 

anak laki-laki  

Namun setelah beliau melihat 

kelakuan anak angkat kami, 

beliau tidak pernah mengungkit 

lagi untuk kami mengangkat 

anak laki-laki  

Apa upaya yang ibu dan 

suami lakukan disaat 

kehidupan pernikahan 

pernikahan terusik 

permasalahan? 

Pertama berpikir untuk pasrah 

dengan keadaaan ini, dn 

mengijinkan suami saya buat 

melakukan pernikahan lagi, dan 

suami saya selalu mendukung 

saya dan tidak pernah 

mempermasalahkan ini semua, 

dan gak lupa saya selalu berdoa, 

hingga akhirnya permasalahan 

ini semakin lama tidak 

dipermasalahkan lagi 

Subjek saling 

mendukung satu sama 

lain sehingga konflik 

dapat teratasi 

Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan pernikahan 

KMK +++ 

Apakah komunikasi 

didalam keluarga ibu 

dan suami terganggu 

karena permasalahan 

yang terjadi? Apa yang 

ibu dan suami lakukan 

untuk memperbaikinya? 

Pertama tentunya komunikasi 

menjadi terganggu dan bisa 

dibilang sangat terngganggu  

pada saat ada masalah tersebut 

sampai pada akhirnya merasa 

ingin pergi bersama anak – anak  

tetapi suami melarang dan 

mengajak untuk memperbaiki 

Subjek memperbaiki 

pola komunikasi dan 

terbuka satu sama lain 

untuk mengatasi 

permasalahan yang 

terjadi  

Faktor yang 

mempengaruhi 

kepuasan pernikahan  

KMK +++ 
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semua. Akhirnya kita 

komunikasi sampai sekarang dan 

kalau ada apa – apa kita akan 

sharing dan terbuka. 
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Lampiran 3.2 Verbatim Triangulasi  

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Kira – kira waktu 

kamu lahir kakek 

nenek pernah 

memmpermasalahkan 

gak sih?  

Dulu mama dan papa nikah 1 

tahun baru lahirin aku, mama 

lahirin anak itu susah banget, 

perlu pendarahan dan sakit yang 

luar biasa dan kata dokter sih 

pinggul mama itu kayak cowok 

jadi susah melahirkan, akhirnya 

mama melakukan operasi 

    

Mama papa gimana 

pas tahu anak 

pertamanya 

perempuan, terus anak 

kedua perempuan lagi? 

Waktu aku lahir mereka 

enggak mempermasalahkan 
mau jenin kelaminnya apa. 

Karena anak pertama mungkin 

ya, jadi yan mereka harapkan ya 

anak, tanpa melihat jenis 

kelaminnya. Awal masalah 

timbul itu dari adikku, 

sebenarnya mama papa, nenek 

gak pernah mempermasalahkan 

jenis kelamin karena mereka apa 

aja boleh yang penting sehat 

Tapi yang jadi permasalahanya 

itu yaitu kakekku. Dia selalu 

marah sama mamaku karena gak 

dapat anak laki-laki,. mungkin 

 Dinamika 

Pernikahan  

RTA  + 
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menurut kakek papaku itu adalah 

anak tunggal laki – laki, jadi 

katanya ada penerusnya gitu. 

Yang paling bikin aku jatuh saat 

itu, kakek minta mama papa 

mama adopsi anak laki-laki pas 

masih kecil, mama papa akhirnya 

memutuskan untuk mengadpsi 

anak laki – laki, dia saudara jauh 

aku, karena mamanya gak 

mampu biayai jadi dikasih ke 

mama buat jaga dia. Akhirnya 

mama papa setuju buat ngangkat 

dia jadi anak  

Dan pada saat dia jadi anak 

angkat mama papa, 

diadisekolahin dan dapatin 

fasilitas yang sama dengan kami 

dari sepeda, baju baru dan 

semuanya. Oya, pas mama papa 

angkat dia jadi anak itu pas dia 

umur 9 tahun. Dan pas dia 

disekolahinn dia berantem dan 

kelahi sama orang sampai tangan 

orangnya patah ,pukul – pukul 

orang dan sampai gak mau masuk 

sekolah, padahal itu baru hari 
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pertama sekolah  sampai orangtua 

temannya datang untuk minta 

ganti rugi. Pokoknya dia sering 

ngajak berantem dan males kerja. 

Dan pada waktu itu ada temannya 

ngajak dia kabur dari rumah, dia 

akhirnya malam-malam kabur 

dari rumah lewat lantai 2, soalnya 

dia dia tidur sendiri di lantai 2, 

dia pergi bawa baju-bajunya, duit 

sama rokok. 

Masalah belum selesai juga 

setelah anak itu pergi,ortuku di 

suruh ambil anak lagi. Dari 

proses itu banyak banget 

kejadiannya.. ada anak yang 

diperkosa dan pengen ngasih 

anaknya dan saat itu orangtua 

mau ngambil tapi aku sama 

adikku tidak mau. Kita kompak 

gak mau sampai akhirya orang 

tuaku gak jadi ngambil. Kakek 

mulai marah besar. Sampai 

akhirnya Papaku diminta untuk 

menikah lagi tapi papaku gak 

mau.  

Budaya dikalian masih Kalau budaya sih anak  Faktor yang KMAL +++ 
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ketat gak kayak anak 

pertama itu harus laki – 

laki ? 

pertama harus laki – laki itu 

sudah gak. Cuma kakekku mau 

ada penerusnya. 

membuat anak 

sulung laki – laki 

mendominasi  

Ketika mama kamu 

ngelahirin adik kamu 

apakah ada keinginan 

untuk menambah anak 

lagi sampai mendapat 

anak laki – laki?  

Waktu ngelahirin adikku. Mama 

sebenarnya pengen nambah 

anak lagi dan sampai sekarang 

gak pernah KB tapi tetap 

belum dikarunia anak lagi. 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA +++ 

Kakak angkat laki – 

laki kamu kabur dari 

rumah itu umur 9 

tahun? 

Dia kabur umur 10 tahun. Dia 

tinggal sama kami 1 tahun. 

    

Pas orang tua kamu 

diperlakukan seperti itu 

sama kakek gimana 

respon mereka? 

Apakah sempat adu 

mulut?  

Puji Tuhan punya mama yang 

gak pernah dendam sama 

kakek. Yang cek cok itu papa 

sama kakek 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan   

KMK +++ 

Bagaimana sikap 

mama kamu ketika 

kakek suruh papa 

kamu untuk menikah 

lagi? 

Sikap mama, mungkin karena 

tahu kekurangannya gak bisa 

dapat anak laki – laki jadi dia 

minta papa untuk nikah lagi dan 

papa gak mau. 

    

Kan kamu bilang kalau 

mama seirng di marah-

marah kakek kamu, 

Mama tetap sabar 

ngadapinnya..sampai biasanya 

dimarah gimanapun dia tetap gak 
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gimana sikap mama 

kamu ketika 

diperlakukan seperti 

itu? Sakit hati kah? 

dendam dan pas dimarahin mama 

nangis, pada saat itu mama lagi 

makan sambil nangis – nangis 

tapi masih saja panggil kakek 

buat makan 

Sekarang kakek kamu 

masih 

mempermasalahkan 

itu? 

Berjalannya waktu dan dengan 

usaha untuk membuktikan 

bahwa anak cewek juga lebih 

baik dari cowok. Buat sekarang 

udah gak dipermasalahin lagi. 

    

Madsud kamu kayak 

dari prestasi kalian? 

Orangtua bilang kalau kami harus 

membuktikan ke kakek bahwa 

kami bisa cewek bisa diharapkan 

usahanya (mencoba ngantar 

gas,pergi ke kebun,ambil 

bensin,rawat kakek pas sakit tiap 

hari ngasih obat ke dia) ya bisa 

dibilang separuh dari pekerjaan 

cowok. 

    

Ohya orangtua kamu 

sudah menikah berapa 

tahun ini?  

22 tahun      

Bagaimana sosok papa 

dimata anda? 
Tipe orang yang nggak pernah 

ngeluh sama anaknya, 

kuat,dewasa, pengen anaknya 

mandiri  

Gak pernah muji anaknya, 
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sahabat, teman, sering curhat  

Berarti setiap ada 

masalah curhatnya ke 

papa ya? 

Ke papa sama ke mama, biasanya 

kita ditempat makan kan kumpul 

saya, adik saya,mama papa kita 

curhat 

    

Bagaimana sosok 

mama dimata anda? 
Mama orang paling sabar, 

bijaksana, paling banyak belajar 

dari mama buat gak pernah 

dendam sama orang, buat jadi 

orang yang kuat,  

Mama gak tahu sih hatinya 

terbuat dari apa, orang-orang 

yang benar sabar, yang bisa bikin 

kalau kita tuh curhat nyaman 

banget sama dia, mama itu bagi 

aku orang yang dukung aku sama 

sih kayak papa juga dukung 

Mungkin karena kita anak cewek 

jadi lebih sama mamanya, lebih 

dekat sama mama 

Mama salah satu orang yang aku 

banyak belajar sih dari 

dia,pekerja keras dan gak pernah 

ngeluh sedikitpun yang aku tahu 

sih  

Pokoknya wonder woman  

    

Terus sejauh ini pernah Dalam satu keluarga pasti ada  Faktor yang KMK +++ 
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gak lihat orangtua 

bertengkar misalnya 

masalah apapun itu 

kecil gede? 

cekcoknya ya tapi Puji Tuhan 

biasanya mama papa cekcoknya 

dalam hal sepele gitu kan ada 

perbedaan pendapat e paling  1 

jam 2 jam baikan lagi, makan 

bareng lagi apa ya komunikasi 

lagi pokoknya yang membuat 

mereka akur ya Puji Tuhan 

selama ini 23 tahun mereka 

akur karena komunikasi sih 

apa apa mereka selalu curhat 

saling terbuka 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

Terus pernah gak 

pernah dengar papa 

bertengkar dengan 

kakek karena masalah 

anak laki-laki? 

Kalau bertengkar, sebenarnya 

dulu ada kejadian yang dia 

suruh papa married lagi itu 

sama cewek pilihan kakek, 

Cuma kalau bertengkar karena 

masalah anak laki-laki ada 

soalnya kungkung kan 

mungkin orangtua ya jadi 

mereka mengharapkan adanya 

keturunan cowok untuk 

mewarisi warga soalnya kan 

kungkung saya anak cewek ada 

5 atau 6 papa saya cowok 

sendiri jadi tidak penerusnya 

lagi gitu  

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

HDKB +++ 
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Jadi pernah berantem 

ya? 

Pernah..dulu tapi pas saya smp 

atau sd sempat sampai mau 

ngambil anak semapt ngambil 

anak cowok juga 

    

Kalau orangtua yang 

beragumen dengan 

kakek langsung apakah 

kamu sendiri pernah 

melihat? 

Dulu sih, taapi enggak terlalu 

dibawa besar-besar karena 

mama sebagai cewek mama sih 

gak pernah ngungkapin Cuma 

tertekan dalam hal jadi mama 

suruh papa nyari anak yang bisa 

diambil 

Sampai waktu itu umur berapa ya 

pokoknya masih kecil, papa 

pernah ngambil anak cowok juga 

tapi anak cowoknya nakalnya 

minta ampun, pokoknya sering 

buat masalah, sekolah lah apalah 

patahin tangan pokoknya kayak 

gitu 

Jadi kalau..dulu berargumen 

kalau sekarang udah terbuka kali 

ya, dulu smp sd sering tapi 

enggak terlalu gimana sih paling 

udah ngomong udah lewat paling 

beberapa minggu lagi lanjut giu 

lagi  

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

KMK +++ 

Pernah gak sih liat Lihat ai mata mama itu Cuma     
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mama nangis karena 

masalah tersebut? 

sekali, lihat itu pas yang papa 

mau dijodohin itu, habis itu kan 

mama nangis suruh papa 

pokoknya suruh pilih dia atau 

wanita itu tapi Puji Tuhan buat 

saat ini papa masih milih mama 

Itu sekali dipintu itu 

Bagaimana dengan 

papa? 

Menurut saya pribadi ya, gak 

tahu sih perasaan papa sama 

mama Cuma kalau ada yang 

nanya gitu kok gak ada anak 

cowok sih e nanti pas anak-anak 

ceweknya mungkin menurut 

orang-orang tua ya pas anak 

ceweknya nanti kan gak ikut 

tinggal berdua lagi  

Tapi mama gak pernah cewek 

cowok sama gak pernah 

dibedain,tapi saya gak tahu ya, 

tapi  sejauh ini yang saya lihat 

nggak ada masalah sih 

    

Berarti gak ada kayak 

tuntutan ya lebih 

kepengen cowok apa 

cewek? 

Enggak karena mereka bilang 

sama sih  

Papa juga enggak 

 Faktor yang 

memengaruhi 

kepuasan 

pernikahan  

FA + 

Biasanya keadaaan 

dirumah kalau ada 

Enggak, mama kan tipenya sabar 

sabar sabar banget mau 
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kungkung 

mempermasalahkan 

masalah ini, biasa 

kondisi dirumah 

kondusif atau pasti 

ribut kalau ketemu 

mama kamu? 

dimarahin kungkung gimana pun 

sampai biasa ya kita sebagai anak 

kok gini ya tapi mama enggak 

pernah membahas adalah ocehan 

orangtua ocehan kungkung “e 

gak punya anak cowok nikah aja” 

tapi Puji Tuhan kemarin papa 

sama mama cuek cuek aja kalau 

selama ini anggap aja itu ocehan 

masuk kanan keluar kiri  

Gak pernah ada permasalahan, 

dulunya sering ada anak cowok 

ada pembahasan Cuma mama 

sama papa cuek-cuek aja  

Sampai pho-pho juga cuek karena 

semua sudah kebiasaan jadi 

sudah kebal banget 

Jadi waktu mama  Senang lah pertama saya bisa 

tahu karena dulu kakek tinggal 

sendiri jadi tidak ada temannya  

Kungkung saya sering nyebut 

jadi yaudah beliin anak laki-laki 

untuk dia 

Ternyata pas dibawa pulang 

sering buat onar disekolah, 

matahin tangan orang, banyak 

orang yang datang minta ganti 
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rugi 

Setelah kungkung 

kamu ngerti anak itu 

anak laki bagaimana 

perasaan kungkung? 

Awalnya senang namun lama 

kelamaan melihat sifat anak itu, 

kungkung jadi tidak senang 

    

Bagaimana degnan 

perlakuan beliau ke 

mama kamu setelah 

mengetahui kelakuaan 

anak laki-laki angkat 

tersebut? 

Biasa , karena anak itu diangakat 

melalui persetujuannya jadi mau 

gimana beliau sudah menyetujui 

Cuma pas banyak orang kerumah 

saya untuk meminta rugi tentu 

saja kungkung marah 

    

Menurut 

sepengliahatan kamu 

mama lebih seing 

dimarahin atau papa? 

Marahin mama saya, karena 

mama yang melahirkan  

Kungkung marahin mama dengan 

kata-kata yang tidak enak 

didengar 

Jadi sebagai anak saya tidak 

terima, pokoknya kelihatan dari 

cara dia menatap mama saya 

dengan sinis, Cuma mama saya 

kayak biasa saja tidak 

menanggapi  

Saya kadang heran dengan mama 

saya, biasanya kungkung saya 

marahin mama saya sampai diusir 

keluar dari rumah, sampai mama 

saya sudah berkemas 
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Makan bahkan mama saya harus 

makan di pojokan rumah saya, 

habis itu mama saya masih 

sempat memanggil dia, masih 

ngurus pas beliau sakit, masih 

memasakkan makanan 

kesukaannya gak pernah dendam  

Apakah papa kamu 

tahu mama kamu 

diperlakukan seperti 

itu? 

Mama memberitahu papa saya, 

dia bilang tidak apa-apa selama 

saya masih okay dan menerima 

kamu apa adanya saya tidak ada 

masalah, orangtua memang 

seperti itu apalagi ucapannya  

Jadi mama saya setiap hari 

cerita ke papa 

Papa lebih mengayomi, dan lebih 

cuek akan masalah ini 

 Dinamika 

pernikahan  

PK +++ 

Dari cerita kamu lebih 

terlihat kalau mama 

kamu sedih, bagaimana 

dengan papa kamu 

sendiri? 

Aku heran ya apa papa saya sok 

kuat  

Tapi pas saya patah tulang 

dibagian kaki saya, kungkung 

marahin saya anak sial, 

merepotkan orang,udah gak dapat 

cowok cewek aja merepotkan 

kakinya patah 

Papa langsung keluar dari kamar 

beliau bilang ke kungkung untuk 
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jangan berbicara seperti itu terus 

papa saya langsung masuk ke wc 

tapi saya tidak tahu papa itu 

nangis atau tidak 

Tapi saya enggak pernah melihat 

air matanya jatuh  

Tapi menurut saya pribadi pasti 

sedih, tapi dia tidak mau 

menunjukkan karena dengan 

beliau sok-sok kuat kami juga 

bisa kuat mungkin  

Tapi gak tahu juga karena saya 

gak pernah melihatnya 

Berarti papa kamu 

tipikal orang yang sulit 

mengekspresikan diri 

ya? 

Papa saya enggak, kalau mama 

tipikal yang mengekspresikan diri  

Kalau papa saya dia tahu tapi dia 

tipe orang yang sok cool  

Contoh waktu malam lampion di 

kridasana ya, saya kan pulang 

larut papa saya nungguin  

Saya kira bakal dimarahin 

ternyata tidak, padahal dia 

ngomelin mama saya minta 

jangan ijinin saya pulang larut 

malam  

Papa saya Cuma nasehatin kalau 

besok-besok jangan pulang 
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malam algi  

Jadi beliau tipe orang yang tidak 

mengeskpresikan kepada kami 

Berarti sering nyimpan 

sendiri apa yang 

dirasakan? 

Dia tipe yang nyimpan sendri  

Kecuali masalah keluarga, dia 

cerita kemama terus mama kasih 

solusi dan papa lakukan 

    

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

197 

 

 
 

  



 
 
 

198 

 

 
 

 



 
 
 

199 

 

 
 

 



 
 
 

200 

 

 
 

 



 
 
 

201 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 

203 

 

 
 

 



 
 
 

204 

 

 
 

 



 
 
 

205 

 

 
 

 




