
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

PEDOMAN WAWANCARA
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Lingkup Pertanyaan Point Kunci 

Identitas Subjek • Nama subjek 

• Usia subjek 

• Pekerjaan subjek 

• Pendidikan subjek 

• Agama subjek 

• Suku subjek 

• Alamat subjek 

Pengalaman melajang yang 

dijalani 

• Latar belakang keluarga 

subjek (identitas orang tua, 

latar belakang pendidikan 

orang tua, didikan/norma 

keluarga) 

• Latar belakang penyebab 

melajang (kisah romatisme 

yang pernah dijalani hingga 

alasan melajang) 

• Hubungan dengan keluarga 

berhubungan dengan orang 

tua dan saudara sekandung 

• Hubungan dengan lingkup 

sosial (masyarakat tempat 

tinggal, rekan kerja, teman 

dekat) 

Faktor yang mempengaruhi 

subjective well being pada diri 

subjek 

• Bagaimana subjek 

menghargai diri dan 

memandang diri secara positif 
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• Karakter kepribadian yang 

dimiliki sekarang 

mempengaruhi tingkat 

kebahagiaan atau tidak 

• Bentuk kontrol terhadap diri 

sendiri (hal tersebut 

mempengaruhi kebahagiaan 

tidak) 

• Relasi dengan masyarkat 

sekitar yang berkaitan dengan 

dukungan sosial (relasi 

dengan rekan kerja, sahabat 

dll) 

• Keyakinan diri dalam 

menggapi sesuatu (optimis) 

• Bagaimana cara subjek 

memandang dirinya dan 

seperti apa tujuan hidup yang 

dimiliki 

• Gaji yang dimiliki 

(menunjang rasa puas 

terhadap kehidupan yang 

dijalani) 

• Keyakinan yang dimiliki 

subjek bagaimana 

mengimaninya dan berguna 

secara positif terhadap diri 

subjek 
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• Latar belakang pendidikan 

berkaitan dengan pola pikir 

positif  

• Pekerjaan yang dimiliki 

seperti apa apakah 

bahagia/puas dengan 

pekerjaan tersebut 

• Kondisi fisik yang dimiliki 

sekarang seperti apa apakah 

mempengaruhi kebahagiaan 

• Kesadaran lingkungan (?) 

• Faktor demografis (?) 

Aspek subjective well being • Gambaran kepuasan hidup 

tentang kehidupan melajang 

• Pengalaman positif berkaitan 

dengan penyelesaian masalah 

secara positif yang membuat 

rasa bahagia, puas dll (afeksi 

positif) 

• Hal buruk yang pernah 

dirasakan berkaitan dengan 

apa dan apakah dapat diatasi 

(menekankan pada rendahnya 

afeksi negatif)  

Tujuan hidup secara spesifik • Keuntungan dan kelebihan 

selama hidup melajang 
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• Pandangan atau hal yang 

diyakini selama ini berkaitan 

dengan tujuan hidup subjek 

• Apakah memiliki orientasi 

menikah dan adakah kriteria 

pasangan yang diinginkan 

• Hal yang dijadikan alternative 

sebagai pengganti menjadi ibu 

dan seorang istri 

Pemaknaan hidup terhadap 

pengalaman melajang 

• Background budaya Jawa 

yang lebih cenderung negatif 

terhadap perempuan lajang, 

dari hal tersebut bagaimana 

memaknai hal tersebut 

sebagai pengalaman pribadi 

sebagai perempuan lajang. 

Pemaknaan hidup terhadap 

pengalaman melajang 

• Background budaya Jawa 

yang lebih cenderung negatif 

terhadap perempuan lajang, 

dari hal tersebut bagaimana 

memaknai hal tersebut 

sebagai pengalaman pribadi 

sebagai perempuan lajang. 
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LAMPIRAN B 

HASIL WAWANCARA
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Lampiran 1.1. Verbatim Subjek 1 

Wawancara : 7 Juli 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Tante kalo boleh tau 

relasi dengan papa 

mama ketika usia 

sekolah dasar itu 

seperti apa? 

Ya umum sih, biasa seperti anak-anak yang lain . 

cuman karena saya bukan berasal dari keluarga 

berada bapak usaha dagang ibu agen koran ibu 

juga sama to jadi jaman dulukan anak-anak 

juga dilibatkan dalam hal itu. Jadi kalo libur 

sekolah  yak an punya dua warung karena agen 

koran harus ngedrop-ngedrop di kios-kios 

langganan gitu ya pagi bagun terus nanti, apa siang 

karena aku anak sulung adikku tiga cowok semua 

terus nanti ketika anu sore ya ngurusi adek-adek, 

belajar ya gitu-gitu sih. Biasa sih relasinya seperti 

anak-anak yang lain jaman dulu kan belum ada 

gadget dan lain sebagainya apa emm media kita 

bermain kan lebih tradisional to lebih ke interaksi 

dengan sekitar. 

KE Keterbatasan 

ekonomi 

++ 

Berarti tadi tante 

bilang kalo pernah 

terlibat juga kalo 

orang tua bekerja, 

berarti tante ikut 

membantu ? 

Iya jadi kalo kan biasanya ambil koran itu di KR 

itu pagi jam 3. Dulukan ada yang loper-loper terus 

kios-kios yang di drop tidak ke rumah-rumah jadi 

ke kios-kios dimana-mana itu loh sama apa loper-

loper koran yang di perempatan-perempatan. 

Biasanya ambil koran kaya gitu 

   

Tapi selama ikut 

bekerja tante enjoy 

gak? 

Enjoy aja sih karena kan pada jaman itu kan 

memang media untuk bermain kan relative gak 

banyak seperti sekarang ya maksudnya ee apa ya 
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kalo sekarang orang banyak anak-anak muda 

nongkrong sana sini jaman dulu kan gak ada, dulu 

tv aja TVRI baru mulai aja adanya Cuma TVRI 

baru mulai jam 4 jam 12 udah kelar. Ya artinya kan 

masih banyak spare time to ha itu yang di 

manfaatkan justru dari situ kan mulai jadi timbul 

kebiasaan suka baca karena kan koran, majalah 

Jadi timbul kebiasaan 

baru ? 

Hooh    

Terus kalo ibu sendiri 

tante dulu juga kerja? 

Ibu dulu tu kan usaha warung di rumah juga 

sama pada dasarnya latar belakangnya karena 

pendidikan juga gak tinggi to jadi e apa 

kerjanya juga non formal dagang itu. 

KE Keterbatasan 

ekonomi 

+ 

Kalo untuk relasi sama 

saudara kandung 

(adik-adik) tante ? 

tante ngetreat ketiga 

adik tante gimana? 

Apakah sama semua? 

Sama semua. Pada prinsipnya satu rule yang 

selalu saya pegang saya kan anak sulung saya 

harus di contoh, jangan sampe kita perilakunya 

gak bener, kalo kita perilakunya gak bener pasti 

adik “ha wong koe ra ngenah kok ngajari aku” nah 

itu yang harus tak jaga yang pertama itu. Dari itu 

yang tak pegang, karena itu sampe sekarang kan 

adik-adik respect karena aku jaga itu. Jadi nilai-

nilai moral itu sih yang tak pegang. 

HP Harga diri positif +++ 

Sampai sekarang juga 

baik relasinya? 

Iya.    

Kalo dulu relasi 

dengan orang tua 

normal, apakah disitu 

Oh kalo konflik-konflik ya normallah anak-anak 

remaja biasa to seperti sekaranglah e apa kebetulan 

kan aku juga ngopeni anak e adikku to baru SMP 

juga jadi ya yang namaya remaja kan nakal-nakal 
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juga pernah terjadi 

konflik tante ? 

lumrah. Tapi tidak sampe ke yang narkoba kalo itu 

enggak. Ya biasa ajalah karena kan dulu aku 

juga aktif to di lingkungan apa MUDIKA terus 

dulu juga bendahara paroki jadikan apa 

waktunya tu banyak untuk itu-itu aja sih gak 

pernah yang.. yaitu karena balik lagi ke prinsip 

bahwa karena ku anak sulung harus bisa jadi 

contoh adik-adik makanya aku harus jaga 

perilakunya kan disitu. 

AKT 

 

 

 

 

HP 

Keaktifan 

 

 

 

 

Harga diri positif 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Berarti selama tante 

usia anak sampe 

remaja relasi dengan 

keluarga gak ada 

masalah ya? 

Ya biasa to konflik-konflik kecil-kecillah biasa to 

orang tua. Karena kan beda generasi jadi lumrahlah 

gak sampe yang gimana-gimana 

   

Berarti relasinya gak 

ada skat pembatas ya 

tan? 

Gak ada.    

Gak ada sesuatu yang 

ditutupi? 

Oh enggak karena kan kebiasaan dulu kalo sore 

nonton tv gitu kan kita sambal tidur-tiduran terus 

cerita aktivitas hari ini apa. Jadikan orang tua tau 

kalo gaul dengan siapa-siapa gitu   

   

Berarti orang tua udah 

sampe mengetahui 

semua hal? 

Iya. Karena memang open banget. Jadi kita 

ngobrol kalo ada apa- ada apa gitu. Ya obrolan 

ringan sih sebenernya Cuma jadi tau siapa si a 

siapa si b jadi tau orang-orang disekitar kita tu 

seperti apa. 

KE Kepribadian 

ekstrovert 

+++ 

Berarti tante juga 

memutuskan sendiri 

Enggak, karena orang tua relative tidak menyetir 

ya. Maksudnya ya membebaskanlah, nek orang 

KL Dukungan 

keluarga 

+++ 
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buat terbuka dengan 

orang tua? Yang 

membuat tante mau 

terbuka dengan orang 

tua apa? 

tua saya kan mungkin pendidikan nya gak 

tinggi tapi mereka mikirnya kalo kamu enjoy 

kamu seneng ya jalani aja dan pasti orang tua 

ikut seneng sepanjang itu positif loh ya itu aja 

sih gak pernah ada apalah larangan-larangan   

Berarti gak pernah 

keras ya? Malah 

disuruh milih 

keputusan sendiri? 

Hooh. Sekarang kalo MUDIKA gereja dulu tahun 

ee aku mulai terlibat MUDIKA sejak SMP dulu 

dari koor lingkungan, terus jadi dirigen terus lama 

banget sampe aku kerja gitu mau pulang dari 

kegiatan gereja semalem apapun ya jam10/ 11 

malem ya tapi karena so far kita gak 

melakukan hal-hal yang negative yo fine fine 

aja. Jadi lebih apa ya kepercayaan to yang 

diberikan ya itu yang harus dijaga, itu aja sih. 

Ya balik lagi tadi haha role model 

KD Kontrol diri +++ 

Oh berarti dari remaja 

tante udah mulai aktif 

di gereja? 

Iya heem.    

Kalo boleh tau apa aja 

yang pernah tante 

jalani atau terlibat 

disitu dari remaja 

hingga sekarang? 

Ya kalo dilingkungkan kan bisa ya MUDIKA 

gitu, terus ngajar PIA, sekolah minggu 

lingkungan gitu-gitu terus kalo di tingkatan 

PIA ada acara ee lupa e pokok e dulu di 

seminari kevikepan gitu PIA-PIA seluruh jogja 

gitu-gitu, tapi itu malah belum terlibat di 

MUDIKA PAROKI baru taun Sembilan sekitar 

98 itu romo Yatno dulu nah itu. Itu baru mulai 

terlibat untuk kegiatan di MUDIKA paroki tapi 

di lingkungan ya tetep, maksud tetep 

SP Relasi sosial 

positif 

+++ 
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berkegiatan. Kan ada kalo di gereja iya di 

lingkungan enggak, kalo ini di lingkungan iya di 

MUDIKA paroki iya. Ataupun di lingkungan 

masyarkat sekitar kan juga iya muda-mudinya itu 

loh kan sering acara 17an kan karena RT ku 

kebanyakan anak muda jadi lebih apa ya lebih aktif 

gitu loh ketimbang RT yang lain. Kalo 17an pasti 

ada panggung, RT ya, panggung sendiri, macem-

macem lomba gitu-gitu. Kan normal-normal aja 

simple-simple.  

Kalo di kampus tante 

juga aktivis? 

Kampus…dulu ada he’e himpunan mahasiswa 

jurusan dulu, terus panitia ospek dulu juga 

pernah karena kan kalo dulu kan ini yang D3 

jadi satu sama fakultas kalo sekarang kan 

vokasi jadinya. Kalo dulu jadi satu sama FE  

AKT Keaktifan  +++ 

UGM kok ya tan? Hooh, terus ospek universitas kan sendiri fakultas 

sendiri universitas sendiri, terus juga ikut KMK 

itu keluarga mahasiswa katolik. Karena kan 

negeri to kalo gak gitu ya gak kenal yang lain terus 

gak bisa berkegiatan to. Memang dari ini seneng 

organisasi sih. 

AKT Keaktifan +++ 

Berarti temennya 

banyak ya tante kalo 

gitu? 

Yaa gak banyak banget sih, ya tapi lumayan sih 

haha 

   

Kalo sama temen- 

temen yang dulu 

masih seringkah 

bekomunikasi? 

Masih    
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Itu siapa tante? Temen SMP aja masih berkomunikasi 

meskipun SMA nya pisah masih tetep 

berkomunikasi. Ada yang SMA nya di Stella 

Duce kuliahnya di Atma tetep masih 

berkomunikasi. Tetep kadang-kadang kalo pas 

liburan jalan bareng ketemuan. Karena kan kalo 

udah pada kerja kadang udah nyebar ke luar kota 

kan. Kalo gak natal atau lebaran kan gak bisa 

kumpul 

SP Relasi sosial 

positif 

+++ 

Kalo momen-momen 

itu tiap tau nada 

pertemuan atau 

gimana tante? 

Ya belum pasti tiap taun juga ya. Cuman kan 

kadang-kadang e apa karena mereka sudah di luar 

kota dan berkeluarga jadi kan lebaran ini di tempat 

suaminya dia di kota mana tapi pas lebaran pastilah 

kan masih ada temen SMP,kuliah heem. 

   

Kalo SMA juga masih 

sering kumpul? 

Aku kalo SMA gak begitu ini ya, kan aku dulu di 

SMK 7 itu. SMK negeri 7 itu sampe sekarang ya 

masih sih kontak-kontak tapi jarang main gitu loh 

tapi justru yang kenal banget tu temen-temen SMP 

sama kuliah. Kalo SMA gak begitu ini banget, 

maksud e gak sering gaul sana sini 

   

Kalo relasi yang lebih 

intens dengan lawan 

jenis tan? Ada 

pengalaman? 

Ya ada beberapa, yak karena aku tu bukan 

tipikal yang gampang suka sama orang ya. 

Maksudnya bukan tipikal orang sing first love gak 

model seperti itu. Jadi ketika suka sama orang itu 

kan karena proses, proses emm apa oh kok iso klik 

tapi yo gak sampe mikir yang jauh-jauh. Ya karena 

mungkin itu tadi studi, sekolah. 

TDS Tidak mudah suka +++ 
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Oh berarti fokusnya 

malah ke studi gak 

begitu memikirkan 

romance? 

Iya. Hooh. Kurang begitu ini, kurang deket 

gitulah tertarik banget gitu enggak. 

TDS Tidak mudah suka +++ 

Itu kenapa kok gitu 

tan? 

Emmm kurang tau ya cuman aku prinsipnya let it 

flow aja ya semua ngalir la hyo kalo ada dijalani 

tapi kan tidak harus di target, untuk hal ini ya untuk 

hal yang satu ini di target harus sekian umur 

sekian, itu enggak. 

   

Tergantung 

ketemunya berarti ya? 

Heem iya. Apalagi ditambah tahun berapa ya kira-

kira, 7 tahun yang lalu adik ku cerai itu dengan 

istrinya terus hak asuh anak kan jatuh ke tangan 

adikku. Nah itu terus aku tambah gak mikir lagi 

haha. Ya terus esensi hidup tu sebenernya apa 

sih aku ngono kan maksudnya nek aku mikir 

prinsipnya paling gak aku iso berguna untuk 

lingkup kecilku dululah aku gak akan berpikir 

jauh-jauh. Jadi sekarang di depanku ada anak 

yang harus aku openi, aku gak mau kalo 

mereka seperti yang lain menjadi korban 

perceraian orang tuanya terus kehilangan kasih 

sayang dari sosok ibu dan lain sebagainya. 

Karena mereka masih kecil-kecil yang nomer 2 

masih 3th yang nomer 1 masih kelas 1 SD. 

Sekarang yang nomer 1 udah SMP kelas 2 e apa 

yang nomer 2 udah naik kelas 4. 

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+++ 

Berarti dua-duanya di 

asuh tante semua? 

Hooh sampe sekarang. Nah makanya esensinya 

apa hidup nek aku sekarang udah gak, yo bukanne 

DK Dibutuhkan 

keluarga 

+++ 
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menafikkan kedepan kalo memang ketemu orang 

yang klik aku gak tau ya rencana Tuhan, yang jelas 

nek aku apa yang ada di depan mata aku punya 

tanggung jawab itu yang tak jalani aja. Untuk 

masalah ini masalah pribadi aku udah ndak ini… 

Memprioritaskan lagi? Iyaa enggak, karena pokoknya let it flow aja 

karena sekarang yang jelas ada tanggung jawab 

di depan mata yang harus tak emban e persoalan 

kan ada yang apa e suara-suara to “engko nek ra 

duwe anak ora ono sek ngopeni nek tuwo” halah 

duwe anak we okeh sek sik wong tuwone rak 

diopeni, mung dekekke panti jompo. Itu realita loh 

dan itu terjadi kanan kiri muka belakang yang 

artine itu bener-bener real terjadi di sekitar kita. 

Jadi nek tujuan menikah eh tujuan hidup hanya 

untuk menikah berarti kalo setelah menikah whats 

next? Itu satu. Yang kedua ketika tujuan hidup eh 

tujuan menikah mung ben duwe anak, mung ben 

sesok tuwo ono sek ngopeni liat aja jaman 

sekarang real loh itu. Kebetulan aku juga ikut grup 

facebook KAGAMA(kesatuan alumni gajah mada) 

itu ada salah satu orang dulu anak sosiatri dia kan 

kerja di panti jompo di Pakem, dia sering share 

pengalamannya orang tua- orang tua yang dibuang 

disana itu secara financial pada mampu tapi 

anaknya gak mau ngopeni. Dulu dia kerja di 

instansi ini ini ini tapi anaknya gak mau ngopeni 

dibuang. Lha nek aku rencananya besok kedepan 

DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibutuhkan oleh 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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aku pengen e tetep aktif, aktif dalam hal apa aja 

apapun lah..karena aku membandingkan kan 

tetanggaku-tetanggaku yang manual ya umur 80an 

mereka yang stuck di rumah hanya makan tidur 

makan tidur dengan itu yang aktif di lingkungan 

entah itu pengajian, terus acara lansia gitu 

pokoknya serawung karo wong gitu dia yang 

serawung mbek wong tu malah sehat rak pikun, 

ngomong yo cetho. Cuma yang makan tidur makan 

tidur  yo pikun yo koyo cah cilik-cilik gitu. Jadi 

dari situ kan aku bisa.. karena itu real ya di depan 

kita, kita bisa menarik garis lurus oh nek ngene 

memang bener katane nek pergaulan itu 

menyehatkan serawung uwong ki kita bisa 

ngobrol, ngudo roso atau berbagi rasa itu kan marai 

lost to neng kene. Lha sek mung mangan turu 

mangan turu? Nah itu loh aku Cuma melihat dari 

situ. Bapak ku ya juga makan tidur makan tidur 

dulu sebelum sedo ya jadi seperti anak kecil pikun 

gitu ya itu kan manual-manula di sekitar kita kan 

banyak yang 80an lebih nah dari situ aku bisa 

belajar untuk mengantisipasi oh berarti besok 

kedepan aku harus otak tu tetep aktif tanpa 

harus memikirkan yang berat-berat loh. Nek 

aku lebih seperti itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memiliki arti dan 

tujuan hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo tadi tante bilang 

sudah merasa cukup 

dengan mengasuh 

Oh enggak kalo trauma gak pernah.    
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anak adik tante, jika 

tita bilang tante 

mangalami trauma 

karena pengalaman 

yang tente lihat itu 

gimana? 

Ada ketakutan gitu 

gak? 

Bukan, bukan pada ketakutan tapi pada kita apa ya 

lebih ke preventif makanya kita kan aku tadi 

menyampaikan bahwa aku tidak menafikkan jika 

kedepan ketemu orang dan tidak menafikan jika 

Tuhan menggariskan itu. Tapi yang jelas apa yang 

ada di depan mata, tapi kalo trauma gak ada gak 

pernah yang namanya trauma. Persoalan kalo 

seandainya kita berelasi dengan lawan jenis atau 

sesama jenis kemudian ada konflik kalo saya 

cenderung kalo konflik dan orang ini corone 

menyakiti mending aku ngedoh wae lah daripada 

cerak-cerak disakiti lagi entah itu cowok entah itu 

cewek gitu loh. Tapi bukan berarti trauma itu 

enggak tapi lebih bagaimana, ibaratnya kita tu tau 

disitu ada kaca yang bisa menggores kita udah 

pernah tergores wah ojo lewat kono, kono ono 

beling nah lebih seperti itu bukan pada trauma tapi 

lebih ke tindakan preventif. Seperti ibadar e kita 

jatuh jangan sampe jatuh ke lubang yang sama 

sampe dua kali gitu, nek aku ketika disakiti mboh 

kui wedok po lanang wis rasah cerak-ceraklah 

bukan e jothakke tapi daripada… 
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Tambah parah ya 

relasinya dengan 

mereka? 

Hooh. Lebih baik menjaga aja to menjauh saja dan 

gak usah ya tapi bukan berarti putus komunikasi ya 

tapi kaku iya. Lebih baik mengeliminir masalah 

kedepannya, karena kalo sudah pernah tergores itu 

kan susah to baliknya. Nah makanya itu. 

   

Berarti tadi bilang 

udah pernah disakiti, 

tante udah pernah 

disakiti dengan lawan 

jenis dulu mungkin? 

Oh kalo dulu pas putus ya biasa, Cuma aku pada 

prinsipnya bukan tipikal orang yang carane apa 

yaa.. ya berlama-lama gitu gak model haha  

GDP Gagal dalam 

percintaan 

++ 

Maksudnya gimana? Ya gampang move on gitu loh. Gampang move on 

ketika udah terus cari yang lain itu enggak karena 

aku punya, aku aktif dimana-mana itu artinya 

kan aku percaya bahwa waktu tu akan 

menyembuhkan dan itu memang benar. Jadi ya 

gak pernah namanya terus trauma itu enggak sama 

sekali.   

 

 

OP 

 

 

Optimis 

 

 

++ 

Dendam sama laki-

laki? 

Enggak, gak pernah.    

Karena gampang 

move on tadi ya tan 

jadi yaudah? 

Ya karena kan itu tadi banyak komunitas-

komunitas banyak kegiatan-kegiatan akhirnya 

kan maksud e  energi kita dari pada untuk itu 

mbok dialihkan ke ini kan malah jadi produktif 

hooh. 

AKT Keaktifan +++ 

Berarti sejauh ini 

masih aktif disegala 

hal tante? 

Masih. Aku masih bendahara RT juga  AKT Keaktifan +++ 
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Oh masyarakat juga, 

kalo gereja tante? 

Aku relative jarang, ya karena punya tanggung 

jawab anak-anak itu to kalo kegiatan bergereja 

itu kan malem maksudnya untuk koor untuk 

apa lha padahalkan yang kecil ini kan gak mau 

ditinggal di rumah sendiri diajak gak mau 

ditinggal sendiri di rumah gak mau. Ha yawis 

mau gak mau to. Ya sejak ada tanggung jawab 

anak dua ini  

 DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+++ 

Jadi tambah ya kalo 

mau mikir aktivitas 

lain? 

Hooh. Jadi lha dulukan yang kecil sejak umur 

selapan udah tak asuh to jadi yowis  

   

Oh masih sekecil itu 

tante? 

Hooh dulukan waktu itu belum berceraikan ibunya 

nganu apa namanya ee dititipin kerja to waktu itu 

belum usaha sendiri bekerja dititipin ditempatku 

sama tempat ibu to jadi sejak selapan. Jadi anak itu 

praktis dipegang ibunya tu gak ada setahun, 

makanya gak gak ikatan emosional  

   

Malah sama tante 

berarti? 

Iya.     

Berarti kalo dibilang 

kurang, kurang apa ya 

tante sekarang? Ya 

ternyata udah ngopeni 

anak 

Ya, justru itu esensinya menikah apa sekarang kalo 

tujuannya untuk keturuanan aku wis ngopeni 

ponakanku, wis ngerasakne mumet e dadi wong 

tuwo ki yo koyo ngopo kan, saiki  dari mereka bayi 

sampe remaja sek ngeyelan kaya gitu. Ya cuma 

bedanya ini bukan anak yang keluar dari rahimku 

sendiri tapikan esensinya bukan itu, tapi 

bagaimana kita mentransfer kasih sayang opo 

memanfaatkan em opo mengapikasikan 

 

 

 

 

 

 

HBO 

 

 

 

 

 

 

Menjadikan hidup 

bermanfaat  

 

 

 

 

 

 

+++ 
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bagaimana hidup tu bisa bermanfaat. Meski 

dilingkup yang kecil dulu loh karena mungkin 

bisaku baru lingkup kecil ya lingkup kecil dulu. 

Gak muluk-muluk ya 

berarti? 

Iya, aku gak pernah kok yang maksud e 

berpikiran njuk muluk-muluk apalagi wah aku 

pengen kerjo sing secara materi.. gak pernah 

asal cukup aja sudah matur nuwun sama Gusti 

Allah. Lha kan cukup e siji orang lan orang liyane 

kan beda. Nek wong si A nek aku durung duwe 

omah 10  durung terimo, ha nek aku wis sing 

penting wis ono omah, ono kendaraan sik iso 

nggo wira-wiri, pengen opo-opo iso tuku ya 

sudah,sudah cukup dan aku kalo membeli apa-apa 

berdasarkan fungsi bukan gengsi meskipun secara 

materi mampu untuk membeli itu. Tapi menurutku 

kok ..apalagi aku bekerja di CU dimana kan 

misi nya untuk memberi edukasi ke orang 

untuk menata keungan, untuk membedakan 

kebutuhan dan keinginan mosok aku gak bisa 

mengaplikasikan sendiri kan gak lucu. Saiki dokter 

ngomong iki obat e majur, emang wis tau 

nganggo? Durung kan susah. Simple sebenernya, 

aku kalo memandang hidup simple. 

 

BSY 

 

 

 

 

 

KI 

 

 

 

 

 

PK 

 

Mensyukuri hidup 

 

 

 

 

 

Kekayaan/Income 

 

 

 

 

 

 Pekerjaan 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

Ikuti rulesnya aja ya 

berarti? 

Hooh. Let it flow aja tetep kita punya targetan iya 

tapi bukan berarti kita terus sakleg, artinya 

targetan-targetan pun gak pernah muluk-muluk 

kan kita punya target kan harus disesuaikan dengan 

kemampuan kita, sesuaikan dengan kondisi kita. 
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Mosok yo aku ngoyo, aku gak pernah yang, dari 

dulu gak pernah e apa ya, ya maksud e pikiran sing 

susah sing  kemrungsung ah enggaklah. Mbok biar 

temen kuliah udah sukses wong kan wang 

sinawang kita kan gak tau, mungkin secara fisik 

mereka bahagia tapi tau-tau rumah tangganya 

berantakan seperti itukan kita gak tau. Ya aku 

cuma belajar dari pengalaman aja sih karena 

temenku anak Psikologi sekarang dosen 

UDAYANA kan pernah ngomong adiknya 

temenku tepatnya. Ketika orang gak mau belajar 

dari pengalaman, pengalaman dari siapa pun bukan 

hanya pengalaman diri sendiri maka alam yang 

akan mengajari dan itu akan sakit. Ha itu yang jadi 

peganganku aku berkaca dari pengalaman orang 

oke si a o si b, si c seperti ini. Itu yang aku jadiin 

pembelajaran ya seperti itu biar pun di proses 

pembelajaran kadang kita tetep terbentur-

bentur ya tapi aku percaya itu yang akan 

menguatkan, satu itu. Kedua bahwa selalu balik 

lagi Tuhan tu punya rencana untuk aku, aku 

gak tau rencana Tuhan untuk aku sekarang apa 

tapi pasti yang terbaik. Termasuk dulu aku resign 

dari kantor lama gitu-gitu. Nek aku ah percaya kalo 

Tuhan punya rencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Berpikir positif ya? Hooh. Selalu berusaha untuk itu kalo gak kaya gitu 

kan isine mung ngeluh, menyesal. Aduh kok le urip 

sepisan kok le digawe susah men. Hooh kaya gitu 

KD Kontrol diri +++ 
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jadi yo aku memandang hidup tu begitu simple 

aja sih, gak peduli omongan orang, maksudnya 

tau mana yang harus didengarkan mana yang 

enggak tu aku bisa filter. 

Gak banyak loh yang 

bisa kaya gitu tan? 

Yo karena nganu yo aku juga mengalami banyak 

benturan-benturan. Mungkin jadi itu sih yang 

membentuk karakterku dan orang kan mungkin 

kalo orang yang kenal dekat dengan aku cenderung 

memandang aku orang yang aku keras kepala, 

karena aku kalo punya prinsip tak pegang bener 

gitu loh corone nek meh di ogrek-ogrek yo ra 

bakalan ini itu prinsipnyakan disitu. Pada prinsip-

prinsip dasar balik lagi aku anak mbarep jadi 

contohnya adik-adik mau gak mau kan harus 

jaga perilaku gak boleh out of the track haha  

 

 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Tetep ikuti tracknya? Heem, dan aku juga tidak merasa itu menjadi 

bebanku itu enggak sih enjoy aja sejauh ini. 

MH Menikmati hidup +++ 

Kalo tadi tante bilang 

udah sangat banyak 

pengalaman, benturan 

dari pengalaman itu 

apa aja tan? 

Terbenturnya, jadi gini e interaksi banyak ya entah 

itu di masyarakat, e sebenernya banyak sih itu lebih 

ke kehidupan personal lebih ke interaksi temen-

temen deket ya ke sahabat ketika di hianati 

kepercayaannya itu bagiku itu ngares banget 

mikirnya kan kok bisa ya dia seperti itu. Ya 

maksudnya aku tu dijadiin back up mu tu gapapa 

dijadiin bamper mu tu gapapa tapi kok kamu 

harusnya jadi sahabat ku tu harusnya kamu corone 

dewe podo-podo pasang badan itu kok kamu malah 

makake aku kaya gitu. Lebih seperti itu benturan-
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benturan itu lebih karena orang-orang terdekat 

bukan keluarga ya orang-orang dekat relasi sahabat 

gitu-gitu. Ya itu memang e apa ya benturan seperti 

itu sih sebenarnya yang membuat aku mungkin jadi 

terbentuk. Bahkan orang terdekat aja bisa 

menyakiti, tapi memang orang terdekat tu orang 

yang paling punya peluang untuk menyakiti karena 

kan ekspektasi kita kepada dia kan terlalu besar 

daripada orang lainkan kaya gitu. Tapi nek aku 

yasudahlah berartikan aku sudah tidak bisa 

mengandalkan kamu lagi. 

Dulu itu dikerjaan 

tante atau di? 

Ya beberapa dipekerjaan, ada yang relasi yang lain.    

Relasi yang lain tu 

dimana? 

Ya maksud e di pertemanan. Tapi mungkin kalo 

pertemanan di luar pekerjaan gak gini ya, karena 

bagiku tu e ketika aku dijatuhkan atau 

dipermalukan didepan orang lain oleh orang 

terdekatku sendiri itu yang paling menyakitkan kan 

disitu. 

   

Pernah berarti tante? Pernah.     

Diapain dulu tante? Ya, intinya dia menjatuhkan di depan umum. Lha 

padahal secara emosionalkan deket gitu. Kok 

sebagai orang terdekatku sendiri gak bisa menjaga 

martabatku gak bisa menjaga kehormatanku itu 

sih. E tapi aku njuk gak terus dendam itu 

enggak, nek aku prinsipnya tu kan yo anu opo 

nandur tu kan pasti manen to aku percaya 

karma itu ada yo ra ngerti sih engko koe 

 

 

 

 

 

HP 

 

 

 

 

 

Harga diri positif 

 

 

 

 

 

+++ 
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memanen apa aku memanen apa kan gak tau 

sing penting kan stay focus sama diri kita to  

Cewek itu tante? Ya ada cewek ya ada cowok justru itu.    

Wah parah ya berarti 

tan? 

Heem. Jadikan karena kan dari dulu kalo aku tadi 

menyampaikan soal aku menjaga perilakuku jaga 

moral ku itukan untuk menjaga nama baik kel.. 

selain nama baik kan nama baik keluarga. 

Makanya biarpun aku single aku gak pernah 

dapet yang namanya pelecehan gitu loh kan aku 

berupaya untuk bisa membawa diri ya, 

menjaga sikap biar tidak membuat orang jadi.. 

ya kaya gitu. Jadi soal trust kemudian soal 

menjaga martabat to e yang paling penting kan 

disitu tapi aku percaya bahwa orang-orang ini yang 

sebenernya membuat aku jadi kuat. Ya sebenernya 

aku berterimakasih dan tidak pernah membenci 

mereka karena mereka itu orang yang sebenernya 

yang tanpa disadari menguatkan terus membentuk 

biarpun karakternya udah adakan tambah kuat.  

KD Kontrol diri ++ 

Berarti pengalaman itu 

yang membuat move 

ya tan mau gak mau, 

buktiin ke mereka? 

Iya. Waktu kan berjalan kalo aku stuck disitu terus 

ya rugi sendiri to, dia seneng-seneng kita? Jangan 

kasih kesempatan orang untuk membuat kita em 

apa, jangan kasih kesempatan mereka melihat kita 

apa ya ter haha tersungkur. Hee justru harus 

membuktikan bahwa tanpa kamu aku bisa kuat 

tanpa kamu pun aku bisa struggle aku bisa 

move on hidupku tetep harus jalan bisa lebih 

baik. Bukan masalah pembuktian itu enggak lebih 

 

 

 

 

 

HP 

 

 

 

 

 

Harga diri positif 

 

 

 

 

 

++ 
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ke masalah pada intern kita jiwa kita sendiri, 

karena bagiku kan kalo menyimpan dendam 

menyimpan kebencian itu malah ngerogoti jiwa 

kita e nek aku pribadi yo oh enggak, gak perlu gitu 

banget to. Jadi terus intinya larinya akan ke pikiran 

negative terus, pikiran nanti kan pasti larinya ke 

fisik to aku gak mau. 

Kalo udah sakit gak 

bisa ngapa-ngapain 

ya? 

Nah maka itu gak maulah seperti itu.    

Tadi maksudnya tante 

tidak pernah 

menerima pelecehan 

tu maksudnya 

pelecehan apa? 

Yo maksudnya gini, ada ya aku ki pengalaman 

temen dia juga single tapi dia dulu pernah merried 

tapi sudah cerai. Nah tapi karena sikap dia yang 

corone nek karo wong lanang nglayut-nglayut kan 

kalo orang melihat dia rendah. Angger nganu 

kesan e orang tu menganggap dia  koyo bisa 

dibawa gitu loh hehe. Nah itu tidak hanya satu dua 

itu orang-orang disekitar itu juga yang kenal itu 

haa nganu kae di enggokke hotel nganu nganu. Oh 

berarti ndek e dipandang orang seperti gampang ya 

cewek ketengan. Jadi lebih bagaimana membawa 

diri terus apa biar orang tetep mikir to biarpun 

sebrengsek-brengseknya cowok tetep mikir mana 

yang bisa diperlakukan, bisa dilecehkan mana yang 

enggak itu mereka bisa mengidentifikasi itu to, jadi 

aku belum pernah. 

   

Belum pernah sama 

sekali tante? 

Belum sama sekali    
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Gak ada yang berani 

atau gimana? 

Kayane iya haha satu karena orang kalo menilai 

aku katanya, katanya ini juga cuma dari mereka 

aku tu orangnya keras terus mandiri jadikan e 

membuat mereka agak jiper juga kebanyakan 

disitu. Padahal aku juga gak menganggap diriku 

yang aku ki ya menganggap diriku biasa-biasa 

ajalah tidak punya kelebihan secara ini. Nek 

katanya mereka 

 

 

 

 

 

Takut duluan berarti 

ya tan sebelum 

melakukan hal 

negative? 

Hooh. Mikir sek kan mbok sebrengsek-

brengseknya orang tu tetep mikir mana yang bisa 

dikurang ajari dan mana yang enggak  

   

Kalo yang mau di 

kurang ajari ya pasti di 

gaske sama sana ya? 

Hooh. Makanya tergantung kita, kalo kita 

membuka peluang untuk itu ya mereka corone 

kucing di kei gereh nah iya to? Tapi kalo kita 

tidak membuka peluang untuk itu ya maksud e 

nek aku loh ya maksud e tetep bisa bersikap 

ramah tapikan tetep terukur gitu loh gak terus 

nganu. 

KD Kontrol diri +++ 

Membuka diri tapi tau 

batasannya ya tan?  

Hee, tetep itulah.    

Biasanya apa yang 

tante lakukan biar 

mereka tetep respect 

dengan tante 

walaupun single 

ditengah masyarkat 

Jawa? 

Yang jelas satu dari ngobrol ya kita becanda-

becanda, becanda tapi tetep harus menjaga. Yo 

kan ada orang- orang besar yang ngobrol ngomong 

e ngomong-ngomong kotor gitu to nah aku jaga 

biar tidak seperti itu. Yang kedua sentuhan fisik 

karena apapun ceritane itu yo kui mau contoh e 

KD Kontrol diri ++ 
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yang saya sampaikan hehe. Itu dominasinya seperti 

itu. Simple sih menurutku loh ya 

Berarti lebih ke 

perilaku kita ya? 

Hooh. Lebih ke perilaku.    

Tidak membuka 

peluang kea rah itu ya? 

Heem. Karena kan nek cowok tu kan visual to jadi 

ketika dia melihat iki ketok e nahh.  

   

Menggiurkan? Hooh. Tak cobo nganu kok nanggepi nah mestikan 

bablas. Neng nek wah sangar mesti mikir. Karena 

sahabatku banyak yang cowok juga to, sahabat-

sahabat kuliah sama SMP ya kalo sering ketemu 

ngobrol segala macem jadi lebih tau. 

   

Lebih tau membawa 

diri? 

Hooh. Seandainya pun kita udah dewasa terus 

kerjo ngomongke soal macem-macem soal sex 

opo-opo ya tinggal kemasan bahasa kita to, 

tanpa harus vulgar tanpa harus terus yang kaya 

gitu. Mengemaskan kan tinggal sebenernya 

bagaimana kitanya aja supaya orang tidak miss 

presepsi  

KD Kontrol diri +++ 

Soal kita gitu ya? Hooh haha. Ya aku Cuma belajar pengalaman itu 

saja o kae koyo ngono njuk dilecehke koyo ngono. 

   

Pernah tante liat 

kejadian macem itu? 

Pernah. Ya tapi aku ndak nyalahin sek cowok 

wong dia perilakunya koyo wong lenjeh nempel-

nempel eee nek koe isih bocah abg rapopo lha 

kamu sudah besar apalagi .. 

   

Udah pernah merried 

juga? 

Iya. Ya kan apapun ceritanya kudu harus jaga itu 

to nek kamu gak mau dilecehkan. Beberapa 

kalikan sek cowok terus menilai dia kan cewek 

murahan ya dia sakit hato dinilai seperti itu lha tapi 
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wong perilakumu dewe tidak mencerminkan 

bahwa kamu juga bukan orang yang gampang 

dilecehkan. Ya apapun ceritanya kan orang tu 

Cuma menilai luarnya to? Wong karena belum 

kenal. Nah ketika ndek e plak-plek lendat lendot 

haa wis haha 

Peluang besar? Ha iya. Artinya mbok o seramah-ramahnya orang, 

orang yang ramah murahan maksud e murahan 

yang dalam artian bisa dibawa dan memang bener-

bener ramah karena dalam rangka mengakrabkan 

kan beda  

   

Fisiknya juga 

kelihatan ya? 

Hooh. Bahasa tubuh body language kan kelihatan.    

Kalo dari keinginan 

pribadi tante sendiri, 

ada gak target 

menikah? 

Kalo saya prinsipnya seperti tadi ora orang sek 

muluk-muluk yang artinya menjalani itu satu let it 

flow yang kedua percaya Tuhan punya rencana 

baik buat kita. Jadi ketika sampe saat ini aku 

durung ngene ki ya itu salah satu rencana dari 

Tuhan. Gak tau kalo kedepannya menemukan 

wong itu juga bagian dari Tuhan kalo tidak pun 

it’s okay, tidak menjadi masalah buatku. Tapi 

kalo targetan satu soal itu aku gak pernah narget. 

Kalo untuk studi iya targetan iya, tapi kalo untuk 

satu itu enggak karena apapun itu ceritanya butuh 

campur tangan Tuhan.  

PRT Percaya rencana 

Tuhan baik 

+++ 

Berarti memasrahkan 

semua pada Tuhan? 

Bukan memasrahkan semua tapi ya let it flow aku 

tidak mau, bukannya gak mau berupaya tapi lebih 

kepada esensi hidup tu apa sih sebenernya. Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 

hidupku tu bukan hanya sekedar menikah, 

terus berumah tangga, punya anak dan 

sebagainya itu enggak. Tapi lebih bagaimana 

bermanfaat bagi setidaknya lingkungan kecil 

dululah, karena keluargaku saat ini lebih 

membutuhkan, nah makanya dikeluarga. 

HBO Hidup berguna 

bagi orang lain 

+++ 

Kalo untuk tujuan 

hidupnya sendiri 

berarti bagaimana 

tante memberi dampak 

sekecil apapun itu? 

Nah, iya sekecil apapun.    

Kalo sekarang tante 

udah merasa memberi 

dampak belum? 

Nek dampak sedikit yo iya yo ditingkatan keluarga 

kecil ya iya pasti dari dulu kanapa, keuangan 

adikku kan juga aku yang handle karena dia 

punya usaha online hp itu kan jual beli sparepat 

hp, jadi tiap rekening tak kelola. Kemudian 

karena aku kan punya tanggung jawab 2 ini 

yang harus aku pastikan pendidikannya juga 

to, maka sejak sekarang biaya pendidikan 

sudah tak ini..  

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+++ 

Di handle tante 

semua? 

Iya. Pokoknya e transferan, e karena adikku kan 

mainnya nasional bukan di lokalan Jogja jadikan 

nanti transferan itu masuk ke rekeningnya CU terus 

tak masukin ke rekening tabungannya dia. Dia 

udah pasrah semua pasrah duitku mau diapain gitu 

loh sik penting dia mau kulak minta uang ada gitu 

   

Tapi adiknya tante ikut 

ngebiayain anaknya? 

Oh iya ya itu, aku Cuma yang ngerange aja dulu 

awal-awal perceraian memang secara ekonomi 
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agak anu.. aku support dia tapi gak lama tetep dia 

kalo sekarang kan dominan dia. Bahkan kan dulu 

yang pengeluaran keluarga listrik, air yang tak 

handle aku sekarang di handle dia. Jadi keuangan 

memang tak pegang tapikan ada pembukuannya to 

jadi bisa langsung laporan sama dia selalu 

ngomong terserah tapi kan itu bukan duitku Cuma 

karena aku yang handle aku gak mau seenaknya 

sendiri to. Jadi tetep laporan, itu dari sisi keuangan 

dari sisi pendidikan anak pun juga sama terutama 

yang kecil aku sering mendidik menjaga moral apa 

lagi hari gini to anak gak dibekali kaya gitu nanti 

bisa lost to ya sebisa-bisaku. Kalo dari lingkungan 

ya kalo bendahara yang jelaskan keungan RT jadi 

transparan, jelas. Dulu yang duit sebelum 

dipengang aku gak jelas kemana dan dimana dan 

untuk apa itu haha sekarang kan udah mulai, 

karena kan aku gak mau memengang tunai aku 

masukin sini ke rekening sendiri-sendiri jadi sudah 

ada rekening RT sendiri rekening bisnisnya adikku 

sendiri jadi sendiri-sendiri itu kan kelihatan cash 

flow nya seperti apa. Dulukan jaman sebelum tak 

handle bendahara RT itu dulu kas RT 5jt aja nek 

dijaluki duit 10 ewu nggo PKK RW we uangel e 

setengah modar  

10rb tok? 10rb tok sebulan sekali loh terus pas take over itu 

Maret sudah pemilihan yang baru to terus aku yang 

dimintai tolong, sebener e aku k iwis wegah gang 
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duit nek di lingkungan itu kan duit ki kan marai 

suoro to, di kirone nganggolah ngopolah. Nah 

waktu itu, waktu itu saldonya masih 5jt. Maret tu 

kan harusnya serah terima itu harus serah terima 

Julia pa Agustus gitu og alasan e endi sing arisan 

kudu neng Jakarta ha mbok wis dipasrahke pak RT 

kan sudah to. Ya mungkin duit e dingo sek gak iso 

balekke lha seko Maret, April, Mei, Juni, Juli loh 

haha lacu o lucu to padahal dia di Jakarta tu Cuma 

sehari dua hari. Nah sejak aku yang pegang semua 

tak transparan jadi uang apa mboh 5 ewu mboh 10 

ewu ketok. Itu saja kan pasti tetep aja ada suara 

sumbang to tapi nek aku yowis bodo amat sing 

penting kan aku isa e itu urusanku dengan Tuhan 

bahwa Tuhan tau aku gak pake sama sekali uang 

ini. Udah nek mung suoro koyo ngono weh lumrah. 

Yang namanya bekerja di sosial duit gitu wis yo 

koyo ngono kui mesti karena mereka adalah orang-

orang yang dulu menjabat itu dan dia bisa pake 

uang itu dan sekarang kan gak bisa. Sekarang tak 

pegang sampe 11 jutanan. Ha biyen ra jelas duit e 

kemana laky o dua kali lipat e makane kan aku 

udah beberapa periode. 

Lama berarti tante jadi 

bendahara? 

Waah lha seperiode 3 tahun aku udah 10 tahun 

lebih. Dulu jaman, dulu ganti udah pernah ganti RT 

sekarang RT nya jadi RW jaluki meneh. Jane aku 

wis wegah memang pak RT nya yang kepilih tu 

bilang to pokok e aku jaluk hak priorigatif njaluk 
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staff staff ku dewe soal e sek bisa kerja sama gitu 

loh. Nek aku gak boleh ya aku gak mau gitu kan, 

yo akhir e itu jane aku wis wegah e pak aku wis 

kesel haha terus dulu bendahara lingkungan apa 

lingkungan katolik juga sama itukan 2 

bendaharanya ee aku kan bilang buk aku sek 

nyekel pembukuan e njengen sek nyekel uangnya 

soalnya aku dah pegang banyak uang RT, uang ini 

ini ini. Ah jangan mbak njenengan sek duit e wae  

soal e kan ternyata uang e itu sering dipinjam 

kakak iparnya terus nek nyilih sak enak e dewe, 

terus nek di jaluk nesu terus lali dan sebagainya 

dan sebagainya. Makanya dia wah nek meh ra 

entuk kui duit kas lingkungan ada tapi nek entuk 

mengko nek mbalekke angel, nek di tagih malah 

nesu malah sok ngelali. Makanya kan dia ngarep e 

aku sik pegang u duit git uterus dia pegang 

pembukuannya. Karena kan orang nek image e di 

lingkungan pekerjaan pun di rumah kan image nek 

aku kan neng nggon duit kan galak to mereka pada 

gak berani. Yo nek aku kan namanya dikasih 

amanah tanggung jawab yo duit e orang nek kita 

gak pengang bener piye.. dulu kuang kas RT sampe 

11 juta tu dari jimpitan 100 rupih loh hooh 100 

rupiah terus kan terakumulasi to lama-lama terus 

RT ku nek 17 mesti gayeng ada panggungnya RT 

loh itu sampe RT RT lain RW aja gak pernah 

ngadain  
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RT ya tante? Heem, RT itu tapi angger nek 17an mesti habis 5 

juga dewe paling gayeng dewe karena RT ne 

paling sugih. Sek liyane paling nek kas 200-300 rb 

og. Ya orang yang bekerja di sosial itukan nek dia 

secara finansial wis ora cukup sek akan pasti ada 

apa ya minat haha untuk memake dulu ha wayah e 

mbalekke ra duwe dit ha mumet to. Aku soal e juga 

pengalaman orang-orang terdekatku juga gitu 

nyilih e mboko sitik mboko 50 ewu akhir e kan 

terakumulasi ha ngasi banyak bingung le mbalekke 

bagi ku gitu wae wis cukuplah  ra perlu nganu. 

Makane dulukan pernah pas pemilihan RW waktu 

dulu pemilihan RW tu kan banyak blogren blogren 

itu to 

   

Blogren tu apa? Bantuan pemerintah e kaya rumah bedah rumah 

budgetnya segini terus ubinisasi jadi rumah yang 

belum ubin masih tanah dapet bantuan ya biaya 

keramik, tukang neng RW ne ki nakal jadi ada 

yang Cuma dikasih keramik tok ada yang dikasih 

duit tukang e tok. Jadi kan ditilepi gitu loh dulu tu 

sampe berapa puluh juta ha buanyak og makanya 

kan posisi RW tu jadi inceran banyak orang yo 

corone lahan basah, itukan banyak sekali bantuan. 

Nah terus waktu pemilihan itu pak RW ne kan 

tonggo ku bilang koyo e mbak bendara kene sek 

meh dipilih rak ono ha kok? Ha wong kae RW ne 

doyan duit ndek e ngerti nek aku ngowo duit rak 

bakalan nyilih aku ndek e rak bakalan iso nganggo 
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kan. Aku gak peduli kok kamu mau posisi lebih 

tinggi daripada aku posisi atasan nek koe ra bene 

raku berani bicara whatever it takes akum au 

dipecat aku mau dianu tak ambil itu resikonya. Ha 

yo gak bisa nek aku kaya gitu terus e engko aku 

dikiro ikut-ikut padahal rak entuk opo-opo dikiro 

mbantu mbackingi padahalkan enggak, aku 

makane nek anu mending gak usah. Dulu udah 

pernah sampe banyak banget, dulu project e okeh 

og ubinisasi, bedah rumah, terus WC umum uu 

banyak banget. Ha wong sekali turun itukan 50 juta 

50 juta. Ha saiki sebelum aku kerja di CU pernah 

jadi kontrktor to waktu jadi project WC umum itu 

kok ndek e muni bak ovalnya pas itu harganya 80 

berarti gampang pecah to ha biyen aku jupuk neng 

pabrik Jakarta itu aja udah 100 lebih mosok iki dari 

toko besi bisa jual 80 berarti apa? Kualitas jelek 

sekali tenan. Terus ubinnya untuk yang WC umum 

itu ternyata ubin dari yang program ubinisasi itu 

dadikan dek e ee banyak makmur. Tapi sekarang 

eranya Jokowi tu gak bisa kerena e budgeting itu 

loh. 

Kalo tante 

mamandang diri 

sendiri kira-kira 

seperti apa lebih 

menerima dengan 

Oh iya, enggak kalo menuntut menerima diri apa 

adanya. Aku sih kuncine selalu besyukur sih 

dengan pencapaianku sampe saat ini udah lebih 

dari cukup. Jadi gak pernah itu tadi muluk-

muluk let it flow gak pernah sek nganggah-

nganggah sing a kudu ngene kudu ngene. 

BSY Mensyukuri hidup +++ 
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kondisi sekarang atau 

menuntut? 

Ngerasa berat gak 

tante dengan pilihan 

sekarang menjadi 

single? 

Enggak, sama sekali enggak.     

Ke arah yang seperti 

apa tante? 

Enjoy bangetlah. Merdeka wati yo mbak haha 

merdeka wati. Jadi anu sih makane ketika 

temen-temen halah rupamu kok isih pokok 

koyo biyen jaman SMP isih awet enom. Lha kan 

ada yang aku sampe pangling lha wong ono sek wis 

bapak-bapak og sik kenene wis walah..lebih ke 

pikiran sih pikiran kan ngaruh ke psikis, sakitpun 

juga gak pernah sakit yang macem-macem. 

MH 

 

 

 

 

 

 

Menikmati hidup 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

Lebih ke santai ya tan? Banget.    

Kira-kira yang pengen 

dituju tante atau 

makna hidup dari 

pengalaman lajangnya 

tante tu apa? 

Yo balik lagi esensi hidup itu yang penting bisa 

bermanfaat. Tidak bisa bermanfaat di 

lingkungan yang besar setidaknya di 

lingkungan yang kecil dulu. Kan ada pepatah 

sing think globaly equality to kalo kita berpikir tu 

seluas-luasnya kalo action ya dari yag terkecil 

dulu. Yaudah gitu aja intinya. Wis dengan 

pencapaian saat ini aja aku udah lebih dari cukup 

buat ku wis bersyukur banget lah pokok e. 

HBO Hidup yang 

bermanfaat bagi 

orang lain 

+++ 

Kalo tekanan dari 

kanan kiri karena kita 

hidup di tanah Jawa ya 

itu gimana tante? 

Nah lingkunganku kan kebetulan banyak yang 

berpendidikan jadi yang lajang tu gak cuma aku 

tok ada tetanggaku dia dulu juga UGM cantik 

orangnya lebih cantik dari ai, seperti dirimu itu 

KD 

 

 

 

Kontrol diri 

 

 

 

+++ 
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imut gitu putih tinggi cantik banget umur ku malah 

lebih tua 2 tahun diatasku. Dia kerja di kedokteran 

UGM dan masih single sampe saat ini juga. Dulu 

dia D3nya ambil sastra S1 nya FE. Ayu ngasi 

tonggo-tonggo ngomong aku heran e do ayu-ayu 

gawean e mapan kok do ra gelem omah-omah 

hahaa. Tapi nek aku soal tekanan-tekanan 

sejauh ini seperti yang aku bilang tadi aku 

mencoba memfilter tiap omongan artinya mana 

yang harus ku ambil mana yang enggak. Yang 

kedua sing penting keluargaku gak 

mempermasalahkan kok. 

 

 

 

 

 

 

 

KL 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Oh enggak ? Enggak. Sama sekali enggak, gak pernah ada yang 

namanya kapan? no gak pernah. Itu yang 

mungkin bikin corone aku enjoy aku gak 

tertekan ya karena bapak ibuk adik-adik 

keluarga besar pun gak ada yang menanyakan 

sama sekali gak ada. 

 

 

BK 

 

 

Bahagia karena 

diterima keluarga 

 

 

+++ 

Gak ada tuntutan yang 

harus menyodorkan 

ini itu tan? 

Enggak. Gak ada sama sekali. Prinsipnya ibuku 

kan pokok men nek bocah e seneng aku melu 

seneng. Ya gak pernah yang namanya ngelarang 

gitu. 

   

Jadi lebih enjoy ya? Iya sebenernya sih simple, esensi hidup tu apa 

think globly () itu tadi bisa berguna bagi 

lingkungan kecil ku itu yang aku kerjakan. Nek 

mbak M kan cakupannya lebih luas daripada aku. 

   

Tapi tante ngerasa 

sulit gak sih hidup 

Karena kan Jogja tu ya kebetulan aku Jogja kota 

dan kota pendidikan yang mana orang-orangnya 
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ditanah Jawa yang 

punya kultur seperti 

ini? 

kan lebih apa ya pikirannya lebih open minded yak 

an apalagi saat ini. Nek diperkotaan kan karier, 

sekolah kan. Mungkin kalo di desa iya ya kalo di 

kota lingkungannya gak mensupport buat itu jadi 

yo haha gak masalah. Nek aku sek penting orang- 

orang terdekat tidak terganggu yo ngapain 

memusingkan orang lain yang e tidak ada 

sangkut pautnya dengan kita. Wong yo ra 

njaluk mangan dari mereka ra urip dibawah 

mereka. Sing penting ora merugikan mereka 

gitu aja. 

 

 

 

 

 

HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga diri positif 

 

 

 

 

 

+++ 

Tapi belum pernah 

denger dari kanan kiri 

atau sahabat dekat 

mengenai status tante? 

Ya ada, ning kan tak filter ngapain ndak marakke 

kontra produktif  to jadi omongan sing 

seandainya nganu wah umur semono kae 

perawan tuwo mung tak onekke kok sing penting 

aku ra nganggu bojone wong ra nganggu urip e 

wong wis bar to. Lha wong aku ra ngerugekke dia 

opo-opo og saiki pencapaianne juga luwih apik 

aku, kuliah yo mung nggo status secara posisi 

jabatan yo nduwe aku nek mung sekedar golek 

bojo sing waton-watonan ki akeh neng sorry aku 

ra tipe ngono. Loh bener og ada juga yang tak 

bilangin gitu 

 

MBO 

 

Menjadi bahan 

omongan 

 

+++ 

Ada juga yang 

ngomongin kaya gitu 

tan? 

Ada.     



187 
 

 
 

Ngomong langsung 

tan? 

Yo gak langsung tapi aku denger. Kalo aku 

prinsipnya sing penting aku ra merugikan orang 

lain sudah, ra ngerugekek kae kok ra nganggu 

pacar e kok. Koe tau po krungu aku nganti dilabrak 

wong mergo nganggu bojone wong pacar e wong. 

Terus selama iki kan moralku nama baik ku 

soal itu kan bersih-bersih aja aku mung 

terkenal e galak gang duit itu kan. Jadi yo ada 

omongan kaya gitu tapi ra tak openi lah bikin 

kontra produktif dan mung tak onekke ngono 

kui. Wah tapi ya tetep kudu mikir sesok nek 

tuwo sek ngopeni sopo, kae loh delengen akeh 

wong tuwo sek duwe anak neng dideleh panti 

jompo padahal secara financial mampu. Jadi 

bagiku menjadi tidak masuk akal ketika alasan 

orang menikah tu supaya besok nek tuwo ono sek 

ngopeni wong saiki okeh sek do mbuang wong 

tuwone itu real loh. Jadi mung tinggal esensimu 

menikah ki opo ora mung dalam rangka supoyo 

nek tuwo ono sing ngopeni bukan dalam rangka 

opo ada yang menjamin secara financial. Esensine 

ya menemukan partner yang bisa diajak seiya 

sekata, tidak menuntut ini itu, iso nompo 

kekurangan masing-masing poin sebenarnya kan 

itu to? Dan nikah tu bukan tujuan hidup lha nek bar 

nikah njuk meh ngopo? Haha 

 

 

 

 

 

HP 

 

 

 

MBO 

 

 

 

 

 

Harga diri positif 

 

 

 

Menjadi bahan 

omongan 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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Kalo soal kepuasan 

tentang kondisi yang 

sekarang? 

Puas banget haha PHD Puas dengan 

hidup yang 

dijalani 

+++ 

Karena apa tante? Ya yang jelas gini loh simple sih dari lingkungan 

terkecilku paling enggak dengan pencapaianku 

saat ini, aku iso memenuhi kebutuhan keluarga 

sebelum di take over adikku. Aku juga bisa 

dialihkan lagi buat ngopeni anak e adikku jadi 

ya apa yang membedakan aku dengan yang 

lain? Hanya karena tidak bisa melahirkan anak? 

Belum bisa melahirkan anak? Karena ceritone itu 

anak bukan yang keluar dari rahimku, tapi 

esensinya bukan itu tapi kasih sayang 

udah.esensine opo bukan masalah biologis balik 

lagi ke masalah esensi hidup itu apa. 

PHD Puas dengan hidup 

yang dijalani 

+++ 

Kalo dibilang 

produktif juga 

produktif ya tan? 

Iya. Lha sekarang yang mau menstimulan diri kita 

siapa lagi coba, kan itu koyo sugesti to dek 

maksudnya koyo kalo kita dalam pikiran kita mung 

wah corone aku punya temen dulu adik e tetangga 

ku tu umurnya lairan 70 tu berarti sekarang 48 ya 

dia juga belum merried tapi lingkup pergaulannya 

kurang luas ya itu sampe ngeluh terus sampe mbok 

aku golekke bojo ya Allah Gusti ya ampun urip kok 

nggo anu mbak. Tapi kan beda ya orientasi orang 

satu dengan yang lainnya kan beda-beda ya karena 

setiap orang mengalami beda-beda benturannya 

juga beda-beda. Duh kok mung cetek men tujuan 

e. Dia kan lulusan SMA terus lama banget 
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nganggur terus sekarang udah mulai usaha sendiri 

sih laundry di rumah. Karena dia gak ada media 

untuk mengisi hidupnya to. Dulu dia pernah 

melontarkan ah nek koe enak koncomu akeh, 

gaweanmu yo mapan bla bla bla. Tapi kan itu 

tergantung kita, membangun relasi kan tergantung 

dirimu sendiri mau membuat dirimu seperti apa 

kan diri mu yang membentuk. Mungkin karena 

sekitar banyak yang belum merried gitu kaya 

tetanggaku yang UGM juga ayu putih duwur. 

Terus dikirone ah mesti kokehan milih-milih lha 

pasangan seumur hidup e mosok ra milih-milih, 

Cuma milih yang seperti apa itu kan yang kudu 

diperjelas to mosok yo meh milih sek sembarangan 

ngapleki. Gak pernah khawatir sama sekali sama 

omongan-omongan orang. Capek, capek mereka 

sek tanya maksud e haha. Yang penting aku tidak 

merugikan orang artinya tidak ada yang 

dirugikan karena kesendirianku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga diri positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

Wawancara II : 20 Agustus 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intenitas 

Selama menjadi 

lajang ini apa sih 

yang dirasain tante? 

Kalo aku sih biasa aja ya, karena kan aku anak 

sulung kebetulan juga adikku nomer 3 juga 

pisah sama istrinya terus aku unya tanggung 

jawab mendidik anak anaknya to, jadi aku gak 

merasa ada yang hilang ada yang kosong itu 

SP Relasi sosial 

positif 

+++ 
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enggak. Kesepian apa lagi enggak sama sekali 

karena kan aku banyak komunitas 

komunitas maksudnya untuk lingkungan 

juga, lingkungan mesti lingkungan agama 

katolik ya terus di RT aku juga bendahara 

RT sudah sering disibukkan dengan rapat 

ini ini to. Terus temen temen atau jaman 

kuliah atau temen jaman SMP itu masih 

sampe sekarang kan masih sering kontak 

kontak masih sering ketemuan gitu gak 

pernah sih gak pernah merasa ada yang 

kosong sama sekali. Bahkan sampe ada yang 

menanyakan wah tapi piye piye yo tetep kudu 

mikir dsb gitu aku sama sekali gak terpaku aku 

harus gini gini dan sebagainya. Kan ada orang 

yang bilang tujuan hidup tu untuk.. kalo aku 

kembali ke esensi hidup tu bukan itu esensi 

hidup tu bagaimana kita berguna bagi orang 

lain. Orang lain dalam hal ini diluar diri kita ya 

walaupun itu hanya lingkup keluarga kita atau 

yang lebih besar. Tapi at least aku berguna 

bagi orang orang sekitarku. Gitu aja sih gak 

pernah merasa kosong kesepian dll gak sama 

sekali.  

Kalo untuk suka duka 

sendiri selama 

menjadi lajang ini 

tante? Atau pernah 

Ya setiap orang pasti punya permasalahan 

tersendiri. Kalo aku berpegang tiap masalah tu 

pasti ujian dalam tanda petik dari Tuhan bahwa 

ketika termasuk soal pekerjaan gitu ya, 
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mengalami kedukaan 

apa selama melajang? 

kebetulan ada kres dia adalah orang dekat 

dalam tanda petik karena sudah lama kenal 

dekat secara emosional entah itu cewek entah 

itu cowok ternyata tega sama kita tetep aku 

selalu ambil sisi positif bahwa ini yang terbaik 

yang diberikan Tuhan untuk aku. Gak tau 

rencana Tuhan kedepan seperti apa yang 

jelas saya percaya Tuhan akan memberikan 

lebih baik kedepannya dan itu dan karena 

keyakinan itu kedepannya jadi tau to oh 

ternyata seperti ini to yang di maksud Tuhan 

untung aku dulu gak ini. Jadi gak pernah yang 

namanya sedih berlama lama.  

 

 

 

 

 

PRT 

 

 

 

 

 

Percaya 

rencana Tuhan 

baik 

 

 

 

 

 

+++ 

Tapi pernah ya tante? Pernah.    

Itu berkiatan dengan 

hal apa tante? 

Satu dia tidak bisa dipercaya yang kedua 

mempermalukan didepan umum menjatuhkan 

martabat. Nah ketika orang yang terdekat kita 

yang kita gak pernah nyenggol dia, kok tega 

teganya seperti itu. Nah itu, tapi itu pun gak 

lama ya fasenya gak lama segera move on gitu 

loh artinya ya  Tuhan, mama juga tau ketika itu 

terjadi bagaimana ada upaya kriminalisasi dan 

pembunuhan karakter karena kalo selalu 

asertif to e dijadikan senjata oleh orang itu 

bahwa aku mempunyai komunikasi yang 

buruk. Karena aku tipikal orang yang asertif 

kemudian dia membuat berita bohong yang 

menjelek jelekkan memang sempat terpukul 
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sampe opo aku yo sejahat itu sih tapi setelah 

ketemu dengan orang yang ternyata pernah 

mendapat perlakukan yang sama dari orang itu 

oh berarti masalahnya bukan di aku tapi di dia. 

Udah terus disitukan ketemu orang orang yang 

bisa mensupport kemudian dia cerita memang 

track record orang itu seperti itu yasudah 

masalahnya memang bukan di aku tapi di dia. 

Udah, terus ee dari situ kan kemudian ketemu 

orang-orang yang ee apa bias mensupport 

kemudian juga dia cerita bahwa memang 

temper orang itu seperti itu yasuda berarti kan 

masalahnya bukan di aku tapi di dia. Karena 

ternyata bukan cuma aku tok yang dapat 

perlakuan seperti itu berarti kan bukan dari aku 

sumbernya tapi dia, karena bukan hanya aku 

yang mendapat perlakukan, bagaimana ia 

memperlakukan orang seperti itu. Memang 

sempet down, dalam artian down-nya itu kan 

karena dekat. Dekat dalam artian kok tega ya 

kok seperti itu ya. Orang yang seharusnya 

menjaga martabat-ku, karena sudah tak anggep 

kakakku sendiri, tapi kok bias ya 

mempermalukan aku didepan umum, dan itu 

fitnah gitu lho. Kalau yang lain enggak. Aku 

kalau masalah pribadi gitu malah relatif nggak 

tak pikir banget. Itu, terus ketemu dengan 

orang-orang yang mensupport dan yang kedua 
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menceritakan temper orang itu memang seperti 

itu, kemudian yang ketiga bukan hanya aku tok 

yang diperlakukan seperti itu. Pernah ada yang 

mendapat perlakuan yang sama, dan dia 

sendiri yang cerita …. Yang penting percaya 

bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. 

Nggak berlama-lama berduka, enggak. Karena 

kan tetep apapun ceritanya kan harus tetep 

menatap kedepan to. 

Kalo biasanya tante 

sedang mengalami 

hal tersebut biasanya 

larinya ke apa? 

Dalam arti untuk 

menyelesaikan hal 

tersebut 

Ya sahabat sahabat saya kan banyak tapi 

aku juga bukan tipe orang yang maksud e 

untuk masalah pribadi banget loh ya terus 

gampang nyeritakke ke orang orang terdekat 

gitu enggak. Baru setelah memang nek 

biasanya setelah e masalah ini akan kelar 

dengan sendirinya gak tau caranya seperti apa 

pokoknya banyak berdoa aja. Tapi intinya 

dengan sendirinya bisa selesai entah jalannya 

ada saja seperti itu.  

SP Relasi sosial 

positif 

+++ 

Pasti ada jalannya ya? Heem, ya aku gak tau itu sugesti atau enggak 

ya aku hanya selalu menanamkan dalam 

diriku bahwa satu Tuhan tu selalu punya 

rencana yang baik jadi ketika memandang 

…… apapun itu biarpun mungkin itu tidak 

mengenakkan, aku selalu memandangnya 

dari sisi positif. Mungkin ini ujian. …. Bahwa 

Tuhan akan menaikkan kelasku. Ujian kan 

kaya kalau orang sekolah kan hoo to untuk 

PRT Percaya 

rencana Tuhan 

baik 

++ 
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menaikkan kelas kan gabisa lewat dan itu kan 

tiap ujian kan justru akan menguatkan. Artinya 

ketika kita sudah biasa terbentur-bentur, ah 

wes tau, wes tau. Jadi itu yang membentuk 

kualitas. Aku nggak tau sih pandangan orang 

ee tentang diriku seperti apa tapi aku menilai 

diriku ya seperti ini. Gampang move on juga 

sih. Bukan tipikal orang yang wah harus 

berlama-lama …… ah enggaklah. Justru aku 

nggakmau banyak orang tau kalau ketika aku 

hoo maksudnya nggakmau dikasihani gitu lho. 

Terus ketika aku bermain Bersama, kemudian 

mendapat pukulan-pukulan seperti itu, terus 

aku nggakmau berlama-lama seperti orang 

yang, dia mau mengakui atau tidak kemudian 

…… gitu-gitu, ya mau diapain lagi, tidak, jadi 

aneh ya kalau dipikir. Katanya ora cocok, 

ngene, ngene, ngene, kok giliran ketika aku 

menunjukan …. Dan sebagainya, koyo 

setengahe kelangan, gitu lho, mau diakui atau 

tidak. Terus mama tau lah, itu sebenernya 

seumur hidupku tu yang merasa terbanting tu 

ya itu karena sahabat to. Kalau mungkin temen 

kerja, biasa, mungkin, nggak tak ini, justru 

karena itu orang terdekat gitu lho, kok tega ya, 

kenapa gitu lho. Aku aja nek ono opo-opo 

langsung ngomong mbek dee kok dee ne ora 

wani ngomong neng ngarepku wanine neng 
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mburi, dan cowok lagi. Ketika dia tidak mau 

mengakui apa yang sudah dia lakukan dia 

mengatakan opo ngunekke staff e seng siji ki 

ngene seng siji ki ngene, tapi dia tidak mau 

mengakui terus giliran nganu terus orang itu 

menuduh neng aku terus aku diparani dilabrak, 

dipermalukan. Ketika aku dilabrak oleh dua 

orang ini, maksudnya orang yang dikatakan 

olek si A ini, aku nggak merasa dipermalukan 

atau sakit hati, enggak. Karena apaa yang dia 

tuduhkan aku kan enggak melakukan, jadi ya 

monggo silakan gitu lho. Aku percaya …. Saja 

bahwa tadikan si A ini kok bias ya, cowok, 

orang …. Yang sudah, cuma perkataan lho, 

ngunekke si A koyo ngene, memberikan 

instruksi seperti ini, tapi nggak mau mengakui, 

terus malah mempermalukan didepan umum, 

menjatuhkan, gitu, gitu. Aku nek saking 

jengkelnya saking jengkel aku nggak banyak 

bicara. Diem, diem malah mending ketika dia 

gini-gini ee ngunekke komunikasiku kaku dan 

sebagainya, aku yang aku sebenernya tipikal 

orang  emosinan, tapikan seiring berjalannya 

waktu, tambah umur kan, kita kan mulai anu to 

mulai bisa memanage kan. Jadi secara, aku 

ketikaaku marah betul tu diem. Diem dalam 

artian aku nggakmau meladeni menurutku 

bahwa bagiku menurut dengan diam itu sudah 
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satu hukuman yang luar biasa bagi dia ketika 

tak diemin dan ketika aku disakiti itu kan e aku 

gak pernah dendam memang ceritane kan kita 

udah melewati banyak hal ya kita besahabat 

sejak lama sejak kuliah tahun 96 sampe 2016 

jadi udah 20 tahun, 20 tahun kan bukan waktu 

yang pendek dan kita kan tau masing masing 

Cuma ketika ada omongan yang gak bener itu 

dia langsung percaya tanpa cross check nah itu 

kan berarti jane koe kenal aku rak sih dan 

kenapa waktu itu kamu gak mau ngomong di 

depanku  

Malah percaya orang 

lain? 

Nah, dan pada akhirnya didudukkan bersama 

aku terbukti tidak yang menyebutkan itu kan 

dia gak minta maaf ya alasane kan sek omong 

ngene ngene lha kamu pimpinan kamu cowok 

lha kenapa yo aku jengkel gitu loh jadi apa itu 

sih, lebih ke seumur hidup ya kebanting banget 

ya itu yang lain lain sih untuk masalah pribadi 

aku gak begitu ini ya cumaini orang yang deket 

banget jadi ini to kerasa banget. Jadi biarpun 

temen kerja tapi gak deket secara emosional 

gak masalah 

   

Itu mempengaruhi 

apa aja secara psikis? 

Untungnya ya aku bukan tipikal ya okelah 

makanya aku bilang aku gampang move on ya 

waktu itu aku lagi nyelesein tugas akhir, tapi 

kan kuliah jadi gak konsen waktu itu. Tapi kan 

terus seminggunan lah seminggu kebetulan 
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aku punya sahabat juga cowok itu juga satu 

kerjaan tapi udah keluar karena satu yang lain 

gak cocok juga dia pun juga ngerasa kebanting. 

Ya drop secara psikis ya. 

Kalo kekurangan dan 

kelebihan tante secara 

kepribadian tu apa? 

Kalo kelemahanku jelas emosional gak 

sabaran gak sambaran bukan berarti ngadepin 

anak kecil itu enggak tapi gak sabaran ketika 

ngelihat orang lelet apa lagi orang yang gak 

mau berupaya. Kalo kelebihan opo ya aku 

merasa gak punya kelebihan yo pling mung 

disiplin kui tok nek yang lain lain aku merasa 

tidak punya kelebihan tapi gak tau orang lain 

memandangku ya cuma kalo aku ya tegas 

disiplin itu. 

   

Kalo impian yang 

tertunda gara-gara 

status tante gitu apa? 

E kalo menurutku impian tu gak perkaitan 

sama status ya, cuma aku tu pengen punya 

usaha angkringan yang tempatnya luas. 

Terus untuk bekal hari tua udah gitu aja 

sih.  

 

AT 

 

Memiliki arti & 

tujuan hidup 

 

+++ 

Kalo untuk memilih 

melajang dan 

menikah tante 

memilih yang mana? 

Melajang mungkin ya, maksudnya kalo 

disuruh milih salah satu yah ooh. 

   

Berarti memang gak 

punya niatan untuk 

menikah? 

Kalo niatan kan, dari dulu gini untuk hal yang 

satu ini aku gak pernah menargetkan. Misal 

kalo kedepan aku menemukan ya sudah jalan. 

Apa yang ada jalan.  
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Berarti gak 

menargetkan khusus 

untuk hal itu? 

Enggak sama sekali.    

Berarti gak ada target 

aku tetep harus 

menikah juga tan? 

Enggak. Jadi apa yang ada dijalani aja let it 

flow. Gak terus ngoyo terus cari ini kan ada to 

yang ikut biro jodoh ah ..enggak. soalnya kan 

belajar dari pengalaman aja sih soalnya kan 

aku seneng belajar dari pengalaman e sekitarku 

kan dulu banyak mereka juga udah 31an 

gitu ada yang ikut biro jodoh yang 

dijodohkan. Pada akhirnya malah 

berpisah. Karena kan gak mengenal 

pasangannya carane kan tujuan dia 

menikah bukan dalam rangka membangun 

keluarga tapi menghindari omongan orang 

berkaitan dengan status dan sebagainya 

dan aku gak mau seperti itu. Ya Cuma 

belajar dari lingkungan sekitar aja sih.  

 

 

 

 

 

 

KKR 

 

 

 

 

 

 

Ketakutan 

terhadap 

konflik rumah 

tangga 

 

 

 

 

 

 

++ 

Terus yang membuat 

tante pada akhirnya 

memutuskan 

melajang itu kenapa? 

Satu e apa ya em aku udah menjalani 

ngopeni anak dari bayi ndidik anak, jadi 

tulang punggung keluarga ya maksudnya 

membantu keuangan keluarga itu yang 

dilakukan orang berumah tangga. Paling 

sek ora ki lak mung ora melahirkan anak itu 

saja ya tak pikirkan ya apa lagi gitu e untuk 

menyalurkan kasih sayang kan tidak harus itu 

tadi kalo kita sudah bisa mentransfer kasih 

sayang di orang-orang sekitar kan bisa juga. 

DK Dibutuhkan 

oleh keluarga 

+++ 
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Ya istilahnya ngopeni anak wis koyo anakku 

dewelah. Keuangan adikku juga aku yang 

ngatur kalo transferkan ke rekening kantor ya 

termasuk kebutuhan anaknya itu juga aku yang 

ngatur. Jadi apa yang aku lakukan itu apa biasa 

dilakukan umum sama ibu ibu rumah tangga to 

yasudah, apa bedanya gitu loh haha.  

Kalo pengalaman 

pacaran gitu pernah 

tante? 

Deket, deket banget iya, pacaran juga iya aku 

bukun tipikil orang yang mudah jatuh cinta 

dulu pernah tapi beda agama to.  

TDS Tidak mudah 

suka 

 

Dulu tu kapan tante? Udah kerja, aku kuliah itu deket tapi gak 

sempet ya maksud e deket deket aja karena 

kan ya maksud e aku anak mbarep aku 

harus selesai kuliah harus kerja gini gini 

harus punya tanggung jawab begini begini 

jadi ya terus gak mikir pacaran dan lain 

sebagainya. Kerja itu beda agama terus dia 

juga luar pulau to nah aku keberatan kalo 

aku jadi sama dia karena satu aku harus 

pindah agama, harus ikut dia disana lha 

aku kan beratnya disitu. Kedua aku anak 

perempuan sendiri yang artinya kan secara 

keluarga relasiku dengan orang tua dekat 

gitu loh ibu juga duh nek adoh nek ono opo-

opo sopo sek iso diajak sambat sebut nah 

itu. Jadi mending gak lah gak usah aja. 

 

OKR 

 

 

 

 

 

 

GDP 

 

Orientasi pada 

karir 

 

 

 

 

 

Gagal dalam 

percintaan 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Terus akhirnya putus 

tante? 

Hooh, yo beratlah ya kalo pacarana gak sering 

ya baru 3 kali pernah dulu juga tapi dia kan 
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pengen cepet-cepet nikah, Cuma aku mikir aku 

masih punya tanggung jawab adik-adikku  

Oh pernah diajak 

nikah juga tan? 

Pernah.    

Sama yang beda 

agama itu? 

Bukan beda lagi, cuma aku mikir masih punya 

tanggung jawab adik-adikku dan dia gak mau 

nunggu yaudah monggo, ya kesulitannya kan 

karena aku lebih memprioritaskan 

keluargaku to yang lebih membutuhkan 

karena aku udah terbiasa gak memikirkan 

diriku sendiri aku bisa survive aku bisa apa 

berjuang sendiri ya sudah.  

 

 

 

DK 

 

 

 

Dibutuhkan 

oleh keluarga 

 

 

 

+++ 

Berarti tante lebih 

fokus ke keluarga ya 

daripada diri tante 

sendiri? 

Iya, karena kan aku anak sulung. Terus 

dikeluarga secara ini mapan sendiri terus 

adik-adikku keluarganya relative gak 

mapan-mapan banget lah pas-pasan jadikan 

aku juga punya planning untuk 

memandirikan mereka nah makanya untuk 

memandirikan mereka aku harus menata 

banyak hal to.   

DK 

 

 

 

AT 

Dibutuhkan 

oleh keluarga 

 

 

Memiliki arti & 

tujuan hidup 

+++ 

 

 

 

+++ 

Pernah ngerasa capek 

gak tan sama pilihan 

ini? 

Ya kadang iya to capek, tapi itu ya hanya 

sesaat to kalo bukan kita yang mutus dewe 

lak yo ora iso. Ya pasti jenuh to kaya gitu 

kadang kala tapi habis itu ya sudah.  

CJ Capek & jenuh ++ 

Kalo lagi posisi down 

seperti itu biasanya 

tante melakukan apa? 

Ya banyak banyak berdoa ajalah dan aku 

memang bukan orang yang tipikal teori banget 

tidak rajin ke gereja karena prinsipku lebih 

baik prakteknya aja deh haha.  
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Kalo untuk dampak di 

sosial tante sendiri itu 

apakah ada omongan 

yang gak enak? 

Kalo omongan ya gitu bukan dari yang 

cowok cowok tapi malah ibu ibu ya biasa to. 

Cuma aku yo peduli amat 

MBO Menjadi bahan 

omongan 

+++ 

Tapi ada tante? Adalah pasti ada kalo omongan tu. Misal ya 

kae ngopeni ponakane ora ono anune ya 

gitu lah tapi gak tak pikir banget lah itu aku 

gak minta makan ke dia gak gimana-gimana 

sama dia cuekin aja jadi harus di filter mana 

omongan yang harus diini mana yang 

enggak. 

MBO 

 

 

 

KD 

Menjadi bahan 

omongan 

 

 

Kontrol diri 

+++ 

 

 

 

+++ 

Untuk sekarang 

masih tante? 

Oh udah enggak kalo sekarang.    

Berarti terakhir kapan 

dapet omongan yang 

gak enak gitu? 

Ya pas umur 30an itu to.    

Kalo denger 

omongan gitu rasanya 

tersinggung gitu gak 

tan? 

Enggak, karena gak denger sendiri. Wah 

peduli amat kalo aku yang penting aku gak 

ganggu rumah tangga orang  

 

 

 

  

Berarti kalo 

masyarakat sendiri 

cuma sekedar 

omongan ya karena 

status tante? 

Cuma omongan, karena kan itu tadi aku bisa 

menjaga diriku. Aku kalo sama temen cowok 

missal kalo gak deket banget kaya sahabat gitu 

jarang kan yang tak bolehin ke rumah. Bukan 

kenapa kenapa tau sendiri kalo di kampung 

sering ya tetangga aja wah kae gowo lanang 

ngene ngene padahal temen gitu loh. Nah 

untuk meminimalisir omongan seperti itu 

MBO Menjadi bahan 

omongan 

++ 



202 
 

 
 

kalo gak deket banget jarang lah. Maksudnya 

jarang main ke rumah tapi ya tetep ketemuan 

kalo ngobrol ya dimana gitu kan. 

Kalo dari temen ada 

gak omongan gitu? 

Kalo omongan justru enggak, kalo temen 

malah sibuk mencarikan gitu loh haha. Dulu 

umur umur 30 gitu cuma sekarang udah 

enggak. Umur 30 itu kan ada temen yang kerja 

di BPK Jakarta dulu masih kuliah to aku di 

UGM. Terus diakan punya temen di Jogja 

temen KKN nya dia ada kan ada yang dokter 

kan yang masih bujang gitu katanya mau 

dikenalin. Kalo aku sejak awal ngerti meh 

mbok jodoke aku malah wegah. Kalo mung di 

kenalke biasa dan aku rak ngerti meh di jodoke 

malah gelem. Kalo udah di plot awal kaya gitu 

aku malah gak mau gitu loh. Takut ngecewain 

gitu loh.  

   

Maksudnya 

ngecewain siapa 

tante? 

Ya ngecewain temen kalo gak jadi. Lebih baik 

gak usah ngomong sama aku kalo di jodoin 

biar alami saja. Dulu pernah emang iki aku pas 

neng jogja tak kenalke konco ku gitu gitu haha 

lucu sih. Kakaknya bu H itu temen juga 

tapikan e ya kalo aku kan kalo kenalan ya 

kenalan aja biar kita tau satu sama lain kan 

tapi kalo aku tu suka sama cowok yang 

smart to  

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

 

Pribadi pemilih 

 

 

 

 

 

+++ 

Berarti punya kriteria 

ya tan? 

Lha kalo diajak ngobrol gak nyambung gimana 

coba? Iya to haha. Ha yang penting gitu 
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smart lah dengan dia smart kan 

pandangannya pasti luas terus dalam dia 

menyikapi masalah karena literasinya dia 

banyakkan dia bisa mengolah gitu loh. Jadi 

itu tadi yang dikenalin sama kakaknya bu H itu 

tadi. Tapi beberapa kali kali komunikasi kok 

koyo konslet gitu loh iki omongan e ra 

nyambung banget dan lebay dan alay wah 

males banget haha. Makanya kalo aku dari 

awal cuma kasih harapan mending gak usah.  

PM Pribadi pemilih +++ 

Kalo pengalaman 

yang tante ambil dari 

kanan kiri itu 

biasanya soal apa tan? 

Ya sebab akibat aja itu e galo nek kae ngono 

jadine koyo ngono bukan traumatik enggak, ya 

belajar dari pengalaman orang aja kalo seperti 

ini jadi seperti ini.  

   

Berarti takut 

mengalami hal yang 

sama ya? 

Em preventif ya karena orang orang yang 

mengalami itu kan orang orang sekitar  

   

Orang deket yang 

bisa di jangkau tante 

ya? 

Heem, meskipun tidak deket secara emosional 

kan tetangga bisa dilihat. Ya gak cuma 

tetangga sih ada beberapa kenalan juga jadi 

corone kasih lampu merah aku gak maulah 

seperti itu. Makanya aku kalo menjalin 

hubungan sama orang makanya harus tau dia 

itu seperti apa. Baru bisa seneng lah. Tapi nek 

misal kok pandangan pertama enggak banget.  

 

KKR 

 

Ketakutan 

terhadap 

konflik rumah 

tangga 

 

++ 

Berarti kriteria laki-

laki yang cocok sama 

Sama yang ibadah e bagus simple sih sakjane 

haha. Karena kalo ibadah e bagus mau 

melakukan hal hal buruk tu pasti dia mikir. 
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tante tu yang seperti 

apa? Selain smart 

Sejauh ini belum 

menemukan orang 

yang seperti itu 

berarti tan? 

Belum hahaha BM Belum 

menemukan 

pasangan yang 

cocok 

+++ 

Kalo untuk kerepotan 

tante mengalami gak 

karena melajang ini? 

Enggak sih karena keluarga kan selalu ready 

gak pernah terus wah iki aku kudu nganu 

dewe gak pernah.  

KL Dukungan 

keluarga 

+++ 

Berarti enjoy enjoy 

aja ya tante? 

Enjoy bianget haha MH Menikmati 

hidup 

+++ 

Berarti menurut tante 

menikah itu malah 

membatasi tante ya? 

Iya, ya mungkin karena terikat aturan 

harus saling menjaga nama baik kan gak 

bisa yang punya banyak sahabat cowok 

terus ngumpul ngumpul itu kan gak bisa 

juga ya mempertimbangkan juga. 

PB Ingin menjadi 

pribadi yang 

bebas 

+ 

Kalo untuk budaya 

keluarga sendiri 

seperti apa yang 

sering diajarkan? 

Yang jelas tadi keterbukaan ya, yang kedua 

disiplin kemudian saling membantulah karena 

kan aku bukan berasal dari keluarga berada 

tapi bukan kekuarangan ya enggak ya biasalah 

sederhana. Ibu kan selalu menanamkan nek 

ono sedulur e sek ora mampu yo dibantu kan 

yang namanya bantu gak harus nunggu jadi 

endi sek ono.   

   

Kembali ke status 

tante lagi ya, apakah 

dari keluarga juga ada 

upaya untuk 

Enggak, untung nya bapak ibu tu bukan orang 

yang seperti itu ya bahkan ketika ada orang 

yang ngomong sama ibu, ya kalo itu tu 

prinsipnya terserah bocah e nek bocah e 
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mencarikan jodoh 

buat tente juga 

seneng kan wong tuo juga seneng to. Jadi gak 

pernah yang namanya maksa maksa gitu 

gak pernah. Ya mungkin karena itu ya 

maksudnya gak merasa tertekan ya karena 

dari keluarga sendiri dan keluarga besar 

corone ora ono sek mekso mekso.  

KL Dukungan 

keluarga 

+++ 

Tapi tante pernah 

merasa disparate gitu 

gak? 

Enggak sama sekali ya karena itu tadi. Fungsi 

dan peran ibu dan seorang anak karena aku 

bisa membantu secara ekonomi akhirnya kan 

aku bisa ngisi itu jadi gak pernah merasa ada 

yang sesuatu hal yang kosong. Karena 

memang aku bisa mengisi peran peran itu.  

   

Berarti tante ngerasa 

hidupnya udah 

lengkap belum? 

Bagiku udah lengkap aja sih, karena aku gak 

pernah muluk muluk itu tadi pokoknya 

memberikan yang terbaik. Kalo sekarang kan 

aku gak tau rencana Tuhan seperti apa. 

   

Kalo dibudaya Jawa 

permepuan yang 

lajang itu kan masih 

dianggap hal yang 

gak biasa. Nah kalo 

untuk tante sendiri 

gimana? 

Kalo aku sih sejauh tidak merugikan orang lain 

ya tak pikir tidak menjadi masalah. Kemudian 

kebetulan aku kan hidup di daerah perkotaan 

yang mana pendidikan kan banyak orang yang 

berpendidikan tinggi jadi e apa mind set mind 

set orang orang yang seperti itu kan relative 

tidak banyak dilingkunganku karena kebetulan 

sekampung itu tidak hanya aku tok to ada juga 

tetangga ku yang deket itu. 

   

Kalo untuk 

kepribadian tante 

sendiri apakah 

Emm apa ya, ya terlalu mandiri     
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mempengaruhi 

keputusan sekarang 

ini? 

Jadi merasa tidak 

butuh orang lain? 

Em ya kalo untuk orang orang yang ini seperti 

tidak butuh orang lain tapi ya gak juga. Ya 

karena terbiasa mandiri jadi gak mau ngerepoti 

orang lain kan selagi masih bisa sendiri ya 

dilakukan sendiri dan dan membiasakan dan 

mengkondisikan biar gak tergantung sama 

orang lain.  

   

Susah gak tan kalo 

untuk 

mengkondisikan hal 

itu? 

Enggak sih, karena selama ini udah terbiasa 

mandiri dengan banyak hal. 

   

Itu pola yang 

membiasakan hingga 

tante bisa seperti itu 

apa? 

Ya dulu kan sejak kecil bapak ibu kan dagang 

ha terus adikku 3 jadi itu dulu pas aku kelas 3 

SD e apa ibuku dagang bapak ku dagang kan 

jarang di rumah kalo pulang sore pulang 

sekolah itu tugasku ngopeni adek adek sore 

mandiin ngajarin PR. Jadikan memang harus 

bener bener mandiri to  

   

Apakah kepercayaan 

yang tante anut juga 

mempengaruhi 

survive nya tante? 

Oh iya no, itu kan pegangan to kalo ada apa 

apa ya aku bilang aku bukan tipe orang ya 

gampang cerita sama orang masalah yang 

private biarpun aku orangnya asertif tapi ketika 

menyangkut hal hal yang private dan 

pengagengnya sama yang di Atas haha. Ya gak 

   



207 
 

 
 

tau pada akhirnya bisa selesai sendiri tu gak 

tau.  

Apa yang membuat 

tante susah buat jatuh 

cinta tan? Ada latar 

belakangnya gitu 

gak? 

Gak ada latar belakang sama sekali yang jelas 

kita kan karena kan kalo orang deket terus 

pacarana itu orientasinya bukan ke main main 

kan untuk serius bukan sekedar untuk seneng 

seneng tapi kan orientasinya untuk ke jenjang 

yang lebih ini lagi. Artinya sejak awal kan kita 

harus memastikan harus klik dengan orang ini 

gak asal asalan 

   

Berarti dulu tante 

sebenernya orientasi 

pacaran nya dulu 

untuk menikah bukan 

having fun? 

Hooh, gak yang having fun     

Atau malah pasangan 

tante dulu yang 

orientasinya ke 

having fun? 

Malah enggak, ya orang orang tu berpikir kalo 

aku orangnya susah di dekati karena mereka 

menyadari sosok kemandirianku jadi mereka 

tu berpikir kalo seolah olah aku ki gak butuh 

wong. Ya banyak yang bilang mandiri ki apik 

cuma nek wong wedok terlalu mandiri ki gak 

apik. Ya tapi itu kan pandangan dia kalo aku 

ya gimana biar gak merepotkan orang lain biar 

gak hutang budi sama orang lain. 

   

Dulu yang mau 

menikah sama tante 

itu prosesnya lama 

tan? 

Em 2 tahunan    
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Itu usia 20an tan?  Udah lulus kuliah yo 27 po ya.    

Berarti udah mateng 

juga ya memang 

orientasinya ke 

keluarga ya tan? 

Iya, temen ku juga ada yang bilang mikir 

keluarga ki yo apik ya yang temennya dokter 

itu kalo aku jadi mau kan otomatis aku udah 

gak bisa nganu keluarga lagi duh aku terus 

mikir oralah.  

   

Oh waktu itu udah 

ngurus anaknya 

adiknya tante? 

Udah.. makanya prinsipku gini adikku kan 

cerai sama istrinya to karena istrinya selingkuh 

nah hak asuh anak memang jatuh ke adikku ya 

karena dipersidangan terbukti gitu loh. Nah 

aku kan juga udah komit bantu adik ku 

ngurus mereka to jadi aku memastikan 

jangan sampe mereka jadi korban 

perceraian seperti pada umumnya.  

DK Dibutuhkan 

oleh keluarga 

+++ 

 

Triangulasi : 2 Agustus 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Bu kalo sama tante E 

tu udah kenal berapa 

lama? 

Yo sek cilik ya, seko.. ibu kan asli situ mbak E 

juga asli situ lagian juga tuaan ibu to nah ya itu 

udah lama yo seko cilik tekan tuwo saiki haha 

apa lagi ibu durung duwe anak saiki anak e wis 

joko hayo..soal e tetangga deket. Deket aja susah 

ketemu  

   

Emang kenapa bu kok 

susah ketemu? 

Ya kan mbak E pulangnya sore kadang yo nek 

lembur barang itu.  
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Sedeket apa bu sama 

tante E? 

Yo misal e ono masalah keluarga opo ndek e 

terbuka keluargane dek e adiku ki ngene ngene 

blak blakan.  

   

Kalo setau ibu relasi 

tante E dengan 

keluarga intern itu 

seperti apa? Ya 

bapaknya ibunya. 

Waa lha mbak E kan anak mbarep to mbak 

seumpama kaya kemarin adik e ki sek nomer 2 

karo sek ragil ki ngodo (menganggu) terus mbak 

   

Ngodonya dalam hal 

apa? 

Ngodo ki yo punya utang sana punya utang sini 

mbak E ngasi .. dek e kan maksud e anak mbarep 

aku kerjo selama iki ki mbak lak yo tak nggo 

keluarga. Sampe tak kon ojo kokehan pikiran  

DK Dibutuhkan 

oleh keluarga 

+++ 

Berarti semua 

utangnya adiknya di 

tanggung tante E itu? 

Heem heem adik e sek cilik kui     

Yang anaknya diasuh 

tante E itu? 

Woo kui sek nomer 3 sek nomer 4 sek nomer 4 

kan gak disitu itu kan sebelum emboh aku 

ceritone dewe rak ngerti kan sak durung e 

ninggal utang yo sek bayar E dia tu gak 

nganu mbak ngujo yo nukokke panganan 

nukokke pakaian ash kabeh tukokke gak 

pilih kasih dia tu.  

DK Dibutuhkan 

oleh keluarga 

+++ 

Berarti jaman kecilnya 

tante E ibu mernahi 

juga? 

Lha iya..     

Relasinya juga baik-

baik aja? 

Dek e luwih ngalah yo koyo saiki     
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Kalo soal statusnya 

pernah ngeluh gak bu? 

Wo ra tau ngeluh ndek e mung tau di rasani 

kan ada yang gak suka juga to lha ribut karo 

E wuu nek aku isin ngasih nganu ra duwe 

bojo..ibu denger dewe soal e ya gara gara itu 

ponakan e ki ribut ro anak e sek sebelah itu to. 

Ya klo dia tu ngopo kesusu duwe bojo nek isih 

nganu wong tuwo.  

MBO Menjadi bahan 

omongan 

+++ 

kalo relasinya di sosial 

seperti apa? 

Ya baik dia kan di sosial juga bendahara to 

RT. Yo ndek e ki piye yo nek hubungan ro 

keluarga yo nek misal lagi mangkel yo wajarlah  

AKT Keaktifan  +++ 

Kalo alasan melajang 

nya ibu tau kenapa 

gak? 

Nek ngaranku karir yo satu karir sebenernya 

dia tu kepingin e ki ra ngantor terus pengen 

punya usaha sendiri. Nek ngomongke soal 

jodoh biar Tuhan yang ngatur gitu.  

OPK Orientasi pada 

karir 

+++ 

Kalo dari keluarga 

emang gak ada yang 

memaksa ya untuk 

cepet nikah? 

Enggak. Dulu tu udah sempet dilamar dulu wis 

tau cerito karo aku biyen ki ono sek ngelamar 

jaman biyen mbak neng kan biyen aku isih cilik. 

Dek e kan yo mbarep nek diiyoni keluargane ora 

koyo saiki. Apalagi adik e sek nomer 3 kui cerai 

njuk anak e sopo sek ngasuh nah.. 

   

Kalo fokusnya berarti 

malah ke keluarganya 

ya kalo tante e itu?  

Heem koyone selama iki yo abot mikirke 

keluarga yo. Nek mung nggo mikir awak e 

dewe wis cul to ndek e adik e ono masalah 

utang koyone malah rak mikirke awak e 

dewe ya mungkin dalam hati kecilnya dia 

mungkin loh ya ada keinginan yo pengen nikah 

tapi masalah iki we urung rampung aku wegah 

DK Dibutuhkan 

keluarga 

+++ 
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se egois itu penemune ibu kaya gitu. Kae bangun 

omah kae E loh  

Berarti uangnya tante 

E semua? 

Hooh. Makane e kerjo ki ra mung nggo aku 

dewe mbak  

DK Dibutuhkan 

keluarga 

+++ 

Kalo biaya untuk 

kedua ponakannya itu? 

Bapak e.. tapi nek mung jaluk jajan bude jajan 

yo belike opo belike opo..nganggo uang e E 

dewe.  

   

Sempet curhat gak soal 

perasaan ketika 

mendapat tekanan dari 

sosialnya? 

Yo biasa to nek tetangga ki mesti ono 

omongan, nah pernah ki ibu ibu kui anak e 

adik e sempet padu dadi tonggo kanan kiri ki 

jejer eyel eyelan soal E mau moso to kae ki 

anak e E to duduk ae ki ponakan e kandani kae 

ki durung omah omah. Ya sampe padu gara-gara 

ngomongke kui. E yo rak malu sih 

MBO Menjadi bahan 

omongan 

+++ 

Oh gak malu? Yo nyatane ora, wong tuwo sek takon dijawab 

yo santai nyatane yo ponakanku kok soal e yo 

seko cilik piye meneh, seko bayi ceprot 

digendong.  

   

Terus apa lagi? Yo wingi kae WA nan suwi, koe ki ngopo e ka 

ya ngresulo gitu 

   

Soal kerjaan? Yo soal kerjaan, nek sek wingi kae karo sedulur 

e ngandakke omah omah itu loh  

   

Soal tanah? Genah bapakku wis ora ono kok isih di undat 

undat. Yo nek meh dijaluk nyooh wong nek mati 

yo ra ngowo bondo. Dadi neng WA ne ndek e ki 

cerito okeh banget yo kekesalan e dia itu.  

   

Kalo di rumahnya itu 

berarti sekarang 

Yo ibu e terus adik e    
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tinggal sama siapa 

saja? 

Adik e yang mana itu? Adik e anak e sek loro kui sek nomer 3. Ya kalo 

sehari hari disitu. Terus D sek nomer loro yang 

dapet orang magelang itu kadang yo bobok situ 

kadang yo pulang nek sek cilik mboh neng endi 

saiki. Kui yow is ceraikan 

   

Yang mana bu? Sek cilik, sek cilik cerai    

Berarti yang terakhir 

sama yang nomer 3 

cerai? 

Heem…    

Kalo yang nomer 2? Lha yo sek entuk magelang mau, yo kui kan 

anak e 3 yo diewangi E padane kan sek istrine 

sambat mosok to adikmu kui nek ngekei 

blonjo aku ngekei duit …yo sesok koe buka 

rekening tak bantu. Ngasi semono loh E ki. 

Kan adine sok rak mblonjo bojone, lha bojone 

curhat ro E kui. Lha si E yo solusine wis sesok 

koe buka o tabungan tak ulihi mboko satus 

mboko satus. Neng ojo sepengetahuan adikku  

DK Dibutuhkan 

oleh keluarga 

+++ 

Oh adik e ipar malah 

curhat e sama tante E? 

Hooh.. lha kan piye haha    

Berarti bebannya berat 

ya? 

Koe ki piye yo po ngono kui rak abot? Lha piye 

yo mbak iki kan piye yo keluarga e mbak 

neng nek elek e adikku nek wis dibantu ora 

ngerti jerih payahku le tak ewangi nganti 

waaaah.. kasaran e nek nggo aku dewe wis 

gembyeng aku mbak haha. Hayo piye yo jeneng 

DK Dibutuhkan 

oleh keluarga 

+++ 
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e ..tur nek wis kepentok yo ngono adik adikku 

kii…tapi aku saiki duwe prinsip mbak nek koe 

isih koyo ngono yowis nek kepentok tak culke . 

pokok e saiki garis besarku nek ora manut ro aku 

yowis kono.. ngasih duwe utang koyo biyen 

kepentok tok yowis tak cul luweh. Tapi nek koe 

nguggu ro aku yo isih tak ewang ewangi mbak 

dek e ngomong gitu. 

Berarti utang adiknya 

itu udah lunas semua 

bu? 

Uwis    

Padahal itu banyak bu? Okeh loh 7jt opo piro ngasih perhiasan e di dol i     

Oh itu perhiasannya 

tante E? 

Heem.. kan ibu e saiki mijet to lha kui yo sok 

ditabung ya dianjur ke E itu duit e dicelengi ma. 

Nek wujud uang ki mesti disilih ra bali ro adine 

kui sek cilik nek nomer 3 ki ora malah sok 

ngewang ngewangi. Pas sembayangan e bapak e 

wis nganggo duitku sikek kan iki istilah e tante 

E agek ngerintis kantor baru to dadi gajine yo 

beda, gede sek biyen awal kui seko cilik njuk 

gede.  

   

Kalo setahu ibu selain 

kerja disitu tante E 

punya sambian apa? 

Yo kui dodol tepung bumbu kui. Lha kepingin e 

ndek e ki yo iso ngantor iso duwe usaha  

   

Nek gitu meh mikir 

awak e dewe wis rak 

iso ya? 

Raiso ndek e ki cenderung keluarga. Yo nek ibu 

kan jeneng e tonggo yo nyawang tiap hari lihat. 

Ya hidup tu di nikmati rasah ngurusi liyane. 
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Kalo di sosial tante e 

juga sering ngasih 

gitu? 

Yo gentenan kan kemarin yang meninggal 

tonggone ibu sek bar kui terus bapak e E nah 

istrine kan sok dijaluki tulung E kon masakke 

lha E genti  

   

Berarti sama sosial 

juga baik ya? Istilah e 

kan yo ada yang 

memberi tekanan 

Yoo enjoy kok ndek e  MH Menikmati 

hidup 

+++ 

Ibu tau kalau 

temennya tante E 

banyak? 

Okeh.. jaman isih nom noman e biyen gek isih 

urusan gereja opo opo waah..aktif banget to 

si E biyen ndek e ki MUDIKA yowis runtang 

runtung. Sampe sekarang yo banyak tapi dia tu 

gak pilih pilih semua direngkuh. Mung nek ndek 

e wis dilarani wegah. Wis tau dilarani wis tau di 

tatoni yo wegah.  

AKT Keaktifan +++ 

Tapi tante E tu kuat 

ya? 

Hooh biyen yo wis sering di pal senggoro duwe 

bojo karo isih sedulur e ibu e. Anak e sodara 

sodarane itu ngepal dia ya wingi itu cerita, aku 

ki jengkel ket jaman semono senengane 

ngepal akhir e aku iso to mbuktekne aku 

duwe jabatan. 

DR 

 

 

JKL 

Dianggap 

rendah 

 

Jengkel 

++ 

 

 

++ 

Berarti yang gak baik 

tu saudara dari? 

Saudara dari mama e E saiki isih, yo piye yo..    

Tapi kok tante E bisa 

tau kalo diomongin 

saudaranya? 

Kan krung dewe. Yo kadang sakit hati tapi 

aku ngomong wis ka ben sek mbales sek Kuasa. 

SH Sakit hati +++ 
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Tapi emang dari dulu 

juga emang udah 

mandiri kok ya? 

Heem yo karena anak mbarep kui mau yo nek 

ndek e ki iso menjunjung nama baik keluarga 

karo nama baik e dewe.  

   

 

Lampiran 1.2. Verbatim Subjek 2 

Wawancara I : 7 Juli 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Relasi dengan orang tua 

jaman kecil gimana 

tan? 

yang masih inget itu orang tua sangat 

sederhana ya to orang tua jaman dulu kan 

sederhana gitu. Bapak ku itu latar 

belakangnya dulu itu em lulus ST ya 

namanya sekolah teknik itu setara SMP 

gitu kan terus karena pandai kerja di pabrik 

gitu terus bisa sekolah lagi sampe STM 

kalo jaman dulu udah keren banget to 

sekolah STM jaman taun berapa ya mbak 

itu. Nah habis itu sampe bisa kerja di PLN 

terus sempet kuliah apa gitu gak tau di 

Bandung ya pokoknya jaman kecil itu 

bahagia banget. Karena aku inget kalo 

bapakku pulang waktu itu kalo jaman dulu 

kan em bawa roti banyak ada tunjuangan 

untuk anak-anak roti, terus ikan pokok e 

seneng dari segi makan minum itu gak 

kekurangan waktu itu hehe waktu itu. 

Terus itu tu sampe umur berapa ya aku 
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sampe punya adik, adikku 2 kakakku 1 

sampe umur kalo kelas 3 SMP itu umur 

piro yo? Haa lima belas nah itu mulai 

berubah, berubahnya karena ibuku 

meninggal ibuku kan kena asma tapi tidak 

mengenali dirinya sendiri dengan baik gitu 

jadi waktu itu sering kumat- kumat gitu tapi 

lolos kumat lolos ibuku itu guru SD itu nah 

terus pas pulang jaman dulu beras kan 

ditutu, ditutu dulu gak ada selepan gak ada 

jadi harus ditutu terus ditapeni gini to terus 

bul bul bul terus debu itu kan bikin sesek, 

nah seingatku itu terakhir aku inget itu 

terus jadi sesek itu terus e nduk diambilin 

minum terus tak ambilin minum ibuku 

diem aja tak gini giniin diem aja adikku 

juga masih sekolah terus diem aja terus aku 

punya tetangga depan to nama nya pakde S, 

pakde itu kok ibuku diem saja bapakku 

belum pulang akhir e tetanggaku itu dateng 

terus ibumu ki semaput katane gitu terus 

tetanggaku pada dateng lagi di junjung-

junjung di tidurkan masih lemes lemes gitu 

terus tetep gak mau bangun akhir e sampe 

meninggal. Ha itu mulai saat itu jadi 

berubah, kayanya kebahagiaan keluarga 

yang lengkap itu jadi gak ada lagi haha. 

Kan beda nama nya masih kecil-kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibutuhkan oleh 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 



217 
 

 
 

tadinya kalo berangkat minum sudah 

tersedia iya to?  E sarapan sudah tersedia 

sekarang aku jadi perempuan e nomer 2 

kan perempuan jadi seperti mbarep to? 

Haha terus kakak ku tu tidak lebih cak 

cek daripada aku karena kan jaman 

dulu nek perempuan tu harus bisa isah-

isah harus bisa masak jadi waktu di 

gembleng itu masih banyak aku kakak 

ku masih dolan dolan  aku sudah suruh 

isah-isah dandang gede haha pokoknya 

udah digembleng kaya gitu  

Perempuan juga 

padahal kakaknya tante 

? 

Lakik. Ya gak ada masalah waktu itu terus 

kita berempat bersama-sama melanjutkan 

hidup to, bapakku juga kerja gak nikah lagi 

sampe kita besar-besar tapi kita kan 

berjuang berempat tapi disitu itu aku 

selalu jadi kaya gantinya ibuku gitu loh 

kalo gak ada aku gitu yo adik-adik yo 

nyari aku pokoknya kan aku bisa 

masak, bisa nyapu aku bisa belanja lha 

untungnya aku udah diajari gitu sejak 

kecil. Pokoknya aku jadi kaya orang tua 

gitu udah sekolah kelas 3 SMP malah jadi 

kaya orang tua. Wong waktu itu adikku 

yang paling kecil masih bayi loh  

 

 

 

 

 

DK 

 

 

 

 

 

Dibutuhkan oleh 

keluarga 

 

 

 

 

 

+++ 
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Berapa umurnya tante? Umur 2 tahun apa 3 tahun gitu, kan ya 

masih bayi to? Jadi aku ya ngopeni bayi to? 

Pernah, terus adikku yang lakik itu  

   

Yang nomer 3 itu tante? Hooh, itu juga ya masih SD. SD kelas 

berapa pokoknya bedanya 3 tahun 3 tahun, 

3 tahun 4 tahun gitu lah ya bedanya agak 

banyak -banyak gitu nek jaman dulu 1 

tahun udah punya adik nek sekarang, nek 

ibuku enggak ya bedanya agak jauh gitu. 

Jadi yang kecil sama yang besar bisa saling 

momong gitu, ya pokoknya wis kita 

menjalani hidup normal lagi. Ya biasa, 

bapakku kalo pulang ya nduk ini di masak 

buat adik-adikmu. Ya nyuci ya apalah kaya 

mbak E itu haha. Terus cuma kakakku itu 

yang agak stress karena kan kakakku tu 

mengalami waktu di manja ibuku juga 

bapakku kan anak mbarep laki-laki jadinya 

tu malah kaya kecewa gitu loh kecewa nek 

ibu kok gak ada gitu-gitu terus  gak ada 

yang manja lagi. Tapi tetep pikirannya tu 

katanya orang-orang ya lebih dewasa aku 

karena waktu itu aku karena satu 

perempuan jaman dulu kudu asah-asah 

kudu ini kudu ini kakakku isih dolan-dolan 

jadi memang ibuku setelah gak ada dia 

masih kaya anak-anak aku udah orang 

tuanya gitu haha. Sampe akhirnya kita 
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sekolah, sekolah biasalah menjalani hidup 

biasa sampe pada lulus gitu. Lha ndilalahe 

kakakku tu lulus meskipun lulus UNDIP 

ya S1 teknik kimia itu tetep gak dewasa 

nyari kerjaan juga gak bisa ya aku yang 

nyarikan kerjaan gitu haha. Jadi aku tu 

tetep bener-bener seperti orang tua kan 

waktu itu aku belum kuliah aku kan lihat 

kondisinya bapakku sudah gak 

memungkinkan untuk membiayai kuliah. 

Bapakku kan mulai sakit-sakitan terutama 

saat ibu gak ada itu stress ya apa saking 

cintanya sama ibu sampe gak menikah jadi 

kan kesehatannya jadi gak terlalu bagus 

gitu. Ya akhirnya ya untuknya aku tu 

sekolahnya di SMF mbak jadi aku lulus 

bisa langsung kerja di apotek gitu di 

farmasi. Jadinya aku sudah punya gaji 

itu e bisa biayai adik-adikku pokoknya 

nganti bapakku selama sakit-sakitan itu 

aku handle semua sampe mereka kuliah. 

Sampe kakakku itu dapet kerjaan lalu kita 

mulai berkolaborasi antara aku sama 

kakakku, walaupun kakakku tu e dapet 

kerjaan kan yang nyarikan aku dapet dari 

kenalanku. Kenalan pasienlah waktu di aku 

kan kerja di rumah sakit to jadi kenal pak 

punya kerjaan gak kakakku lulusan tekni 

 

DK, TT 

 

Dibutuhkan oleh 

keluarga, merasa 

tertekan 

 

+++ 
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kimia pokoknya tu gak malu wis kaya 

orang tua menyarikan kerjaan anaknya gitu 

itu haha. Akhirnya sampe dapet kerjaan 

sampe dapet gaji besar lumayan gitu sampe 

kita terangkat- terangkat gitu secara 

ekonomi bapak juga udah mulai e capek to 

kerja itu mulai sakit-sakitan ya gitu itu. Jadi 

berubahnya itu aku kelas 3 SMP mau SMA 

semua berubah. Berubah aku makin jadi 

perempuan yang yaa karena di gembleng 

kaya gitu ya istilah jaman sekarang ya jadi 

perempuan yang matang. Matang maksud 

e ki disuruh apa-apa bisa gitu loh 

walaupun ya saya tertekan.  

Tertekannya kenapa 

tante? 

Tertekannya ya gimana gak tertekan ya, 

kalo yang lain masih pada kesana 

kemari ya kan? anak-anak ABG tu kan 

main kesana kemari aku harus 

memikirkan adikku udah makan apa 

belum misal e kaya gitu haha. Kalo yang 

lainnya tau tau ada minta ini minta itu 

dibeliin langsung orang tuanya bisa 

mencukupi, sedangkan aku? E lulus 

langsung bekerja mereka bisa kuliah 

aku gak bisa kuliah kan gitu ya ada suka 

dukanya wah bener bener aku kuliah 

aja harus berjuang sendiri  ketika semua 

udah saya angkat kuliah sampe selesai, 

DK, TT, KE Dibutuhkan oleh 

keluarga, merasa 

tertekan, 

keterbatasan 

ekonomi 

+++ 
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sudah saya nikahkan termasuk kakakku 

tu yang menikahkan juga aku haha. Aku 

baru kuliah, tapi kebetulan aku kuliah tu 

dapet beasiswa terus ketika aku kerja, kerja 

disini aku dapet beasiswa kaya gitu. 

Menurut saya hidupku itu 90% kebetulan 

hahaha, kalo waktu kecil aduh ibuku 

meninggal bapakku sakit sakitan kayanya 

surem banget gitu loh hidupku jadi 

sekarang aku melihat kalo semua tu 

kebetulan gitu loh aku bisa ngatasi 

masalah-masalah itu kayanya kebetulan 

saja haha ya kaya gitulah 

Terus akhirnya tante 

bisa menghandle 

semuanya itu dulu tante 

mikir seperti apa?  

Ya karena gak ada yang lain, kepepet haha. 

Keterpaksaan aja jadikan terus mau siapa 

coba? Adikku bayi bisanya Cuma nangis 

ngompol belum bisa apa-apa mosok aku 

diemin aja kan gak mungkin terus dia nyari 

ibu ibu mosok gak saya hibur gak saya elus 

elus gak saya gendong kan gak mungkin 

terus bapakku kan cari uang kalo gak 

cari uang keluarga kita kan gak bisa 

ini… 

KE Keterbatasn 

ekonomi 

++ 

Gak cukup gitu ya tan? Iya. Padahal bapakku kan sibuk sekali di 

PLN itu dia juga dipindah pindah 

maksudnya tu tugasnya. 

   

Tempatnya? Iya iya iya aku gak tau bagiannya apa tapi 

emang kadang sebulan di Bandung sebulan 
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di Kalimantan sebulan dimana gitu itu saya 

gak tau gimana pola kerjanya bagaimana 

gak tauya yang saya ingat seperti itu 

otomatis sama anak perempuan paling 

besar jadi mbarep kan? Karen kakakku gak 

terlatih dengan pekerjaan rumah, dengan 

momong adik-adik dengan berfikir 

kakakku tu kaya S itu loh mbak misal ada 

pakaian jatuh yo dibiarin ha itu kan punya 

dia, jadi memang ya karena mungkin waktu 

kecil di manja jadi ya kaya gitu itu, ya 

sekarang jadi bapak udah berubah umurnya 

udah tua juga to hahaha ya karena 

keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan. 

Berarti dulu malah 

lebih kumpul sama adik 

daripada sama bapak? 

Ya iya bener-bener aku jadi seperti orang 

tua gitu loh jadi misalnya kalo aku sekolah 

gitu yang lain dolan dolan kalo aku mikir 

aduh adikku belum makan gitu. Aku harus 

nempur beras aku harus nanak nasi ya gitu. 

Itu otomatis gitu jadi bener-bener kaya 

orang tua haha. Kasian ya? Hahaha dan aku 

juga heran kok bisa ya ? tapi waktu ibuku 

meninggal itu tu bener-bener dunia kaya 

runtuh gelap ini aku harus menjalani 

hidup gimana gak tau lagi, yak an gimana 

sih kan belum umur belum siap. 

KIT Kehilangan ibu 

membuat tidak ada 

harapan 

+++ 

3 SMP ya? Iya, itu baru saja naik kelas 3 baru aja naik 

tapi ketika dihadapkan pada kenyataan 

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+++ 
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ya sudah adik nangis di neng-neng i piye 

carane gitu minta makan yo saya 

bikinkan makan pokoknya saya tiru-

tiru ibuku nek bikin makan bayi gimana 

pokok e untung saja inget semua haha 

jadi otomatis gitu. 

Terus akhirnya tante 

mulai biasa dengan 

keadaan itu usia berapa 

tan? 

Ya langsung saja, iya langsung jadi ya saya 

memang hidupnya sudah orang bilang aneh 

gitu dan mereka paham kalo aku gak punya 

ibu gitu, adik-adiknya masih kecil-kecil 

mereka paham dan mereka malah sok main 

ke rumahku mungkin sakke atau gimana 

gitu ya kae kok ora duwe mamah dan 

adiknya masih kecil kecil lha malah pada 

main gitu ya gitu, bu guru bu guru gitu juga 

pada datang kadang kadang aa kamu pinter 

maksud e waktu itu masih kelas 3 SMP 

pinter masih kecil sudah ngene sama 

adiknya udah bisa ngurusi gitu pokoknya 

ngasih support bu guru pak guru tu malah 

pada dateng terus temen-temen tu pada 

dateng yang mencintai makin banyak gitu 

jadi ya rasanya dicintai, terus kalo adik 

sakit ya mencret kek sering apa gitu yo 

dibantu adik bisa tidur gak? Guruku gitu itu 

haha terus dateng gitu nanti adiknya kalo 

mau vaksin dibawa kesana ya aku anter 

vaksin gitu itu. Bener kaya orang tua 
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hahaha tak boncengin sepeda terus tak ajak 

vaksin kan dulu sepeda ada keranjangnya 

itu, saiki wis dadi wong tuo yo mbak awake 

dewe haha ya pokoknya dulu sedih sekali 

sekarang ya biasa aja, nek waktu itu pas 

sedih banget gitu  

 

 

 

 

 

 

MMS 

 

 

 

 

 

 

Masa lalu yang 

menyedihkan 

 

 

 

 

 

 

++ 

Sampe pernah 

ngungkapin kesedihan 

pake apa tante? 

Ya doa, waktu itu kan bisanya cuma berdoa 

namanya anak kecil mau apalagi? Iya to  

   

Kalo mau protes mau 

protes sama siapa juga 

ya tan? 

Ya itu, ya marahnya sama Tuhan kenapa 

gini gini gitu tapi kan tetep gak berdaya 

karena kan masih terlalu kecil waktu itu 

SMP belum bisa mikir, ini gimana kok 

gak adil banget ya gitu sering juga sih 

haha tapi kita semua ya normal menjalani 

masa remaja apa apa gitu normal tapi e di 

rumah tu terbuka a mbak e saiki de pacar 

ya kaya gitu poyok poyokan. Aku tu ya aku 

SMP kelas 3 tu kan ada temen yang seneng 

gitu namanya tu jane A gitu neng adikku 

yang laki itu e mbak e saiki ki pacarana loh 

karo sing jeneng e jandil gitu itu haha wah 

yo pokok e mengalami ada getaran getaran 

yo gitu biasalah namanya anak anak 

mengalami pubertas itu mens pertama kali 

yo tanpa ibu gitu tapi aku di nasehati e guru 

IMT Ingin marah dengan 

Tuhan 

+++ 



225 
 

 
 

ku itu, guru ku itu kebetulan budheku 

sendiri. 

Oh jadi masih saudara? Hooh, nah kepala sekolah itu budheku 

sendiri jadi selalu ngikuti. Kamu udah 

mens ya nduk? Katanya, udah budhe terus 

diajari macem macem kalo udah mens tu 

nanti minum jamu biar badannya gak 

mbedah ya pokoknya adalah penggantinya 

ibuku sesama wanita yang memberi tau 

bagaimana to menghadapi wanita namanya 

akil balik to kaya gitu itu, aku yo terus 

gentian adikku nganu aku yang jelasin jadi 

ada aja penggantinya, sedangkan bapakku 

cuma bekerja dan bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sehari hari untuk 

sekolah dan lain sebagainya  

KE Keterbatasan 

ekonomi 

+++ 

Berarti cowok cewek 

cowok cewek? 

Heem. Kita tu kalo pacaran bareng 

bareng aku pacaran adikku pacaran 

double date mas an mas an mas a ki yo 

pacaran to mas a ki disenengi mbak m 

kok jadi malah kaya jadi ya nyenengke 

itu setelah kita besar besar besar gitu 

malah jadi keluarga hangat. Terus do 

pacaran terus sing cilik dewe belum tau 

wong agak jauh jadi ya gak tau itu maksud 

nya aku gak ngikuti perkembangannya dia. 

Terus kalo masa remaja ya indah juga 

pacarku juga ganti ganti berapa kali haha 

KH Keluarga hangat ++ 
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katanya dulu aku cantik katanya haha. Ya 

biasa kaya gitu  

Dulu di SMF tu 

Sekolah Menengah 

Farmasi? 

Hooh.     

Itu setara SMA berarti? Hooh, dadi aku sekarang single tu bukan 

karena dulu gak pernah pacaran dulu aku 

jago pacaran SMP udah punya pacar SMA 

ganti ganti pacar haha kuliah juga kaya 

njenengan gitu ya samalah. Normal normal 

aja yang yang buat aku berbeda apa ya? 

Aku gak tau haha. Oh tapi itu yang buat aku 

berbeda itu pacaran pacaran gitu aku tu 

orang e emang agak aneh mbak dulu ya.. 

   

Gimana itu anehnya 

tante? 

Waktu itu aku udah kerja 3 tahun eh 2 

tahun apa… 2 tahunan, 2 tahun itu aku 

pacaran seperti biasa naik gunung ya 

seperti layaknya pemuda dan pemudi kaya 

mbak e itu ya di mudika ya di sekolahan ya 

kaya gitu ya di tempat kerja ya tapi aku kok 

nduwe pikiran aneh aku bilang sama 

bapakku pak kan mas an sudah lulus kuliah 

terus adik adik nantikan bisa sambil jalan 

aku kan udah ini udah nabung atau nanti 

bisa bapak sendiri yang membiayai yang 

lain lain saya kira bisalah bapak 

pengsiunnya masih agak lama gitu. Yawis 

gapapa lah kamu pengen apa to gitu, 
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katanya gitu aku tu pengen masuk biara 

e gila gak? Haha padahal itu gak putus 

cinta gak apa sampe nangis nangis pacarku 

kamu tu gilak sih, itu gara gara e budhe ku 

itu yang kakaknya ibu pertama kan jadi 

suster jadi suster kan Sukanya ngunjungi 

keluarga kita gitu loh terus pake stoking 

bagus itu kaya cecak lha kamu kenapa kok 

jadi suster itu? Udah kerja ko jadi suster, 

bapakku yo gak boleh gitu to eman-eman 

saya tu seneng itu loh karena namanya 

bude A to bude A tu kakinya bagus kaya 

cecak, mosok gara-gara kakinya kaya 

cecak terus kamu pengen masuk biara 

hahaha ya pokoknya gak tau aku tu pertama 

lihat budeku kakinya kok pake stocking 

jaman dulu itu ya cuma biasa aja kan aku 

parabannya NN gitu kan, N nganu sido ra 

le meh dadi suster? Jadi bude ha mengko 

pacarmu piye? Haya ndak papa nanti 

ditinggal wae ndakpapa aku yo santai aja 

terus hayo nanti nek jadi pendaftaran kan 

ada tes segala to ini ini ini terus aku diem 

diem itu ngikuti prosedur tesnya itu sampe 

akhirnya di terima. 

 

IA 

 

Ideologi & 

panggilan agama 

 

++ 

Bapak tapi gak tau itu? Woh bapakku mencak mencak haha 

bapakku marah marah wah sampe stress 

bapakku bener-bener duh ini anak gimana 
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kok terus sampe budeku bilang mas kalo 

memang sudah jalan hidupnya harus gitu 

yaa yowis biar aja to anaknya kan harus 

milih terus akhirnya yo waktu itu kan 

namanya postulah, postulah tu kaya masa 

orientasinya itukan 1 tahun kalo sudah 

mantep baru masuk nofisiat itu, nah itu kan 

orang tua dateng ya itu aja bapakku masih 

gak terima pokoknya nyuruh mudernya 

saya keluar saja kaya gitu haha tapi 

mudernya terus pak kalo anak bapak itu 

jadi suster itukan bukan berarti terus 

namanya jelek siapa tau malah bisa banyak 

membantu dengan ini ini ini doa apa biar 

suci. Bapakku akhirnya bisa paham, 

ngerti yasudahlah gitu nah terus udah, 

aku dibiara sampe 15 tahun. Nah masa-

masa pendidikan lancar sampe filsafat 

selesai kan kuliah to kan dari biara 

kuliah nah ketika berkarya tu aku sudah 

dari sabang sampe merauke sampe belada 

juga terus ternyata lama-lama itu ada 

sesuatu yang gak sreg aku gak sreg gitu loh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA, PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideologi&panggilan 

agama, 

berpendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Apa itu tante? Gak sregnya itu haha kan aku waktu itu 

jiwanya muda gitu loh tapi kan itu dibiara 

jaman aku masuk tu ada kesenjangan 

antara tua sama muda gitu loh jadi yang tua 

tu belanda belanda londo londo gitu nek ora 
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yo piyayi piyayi ya maksud e ki ya hilang 

berapa generasi gitu kan waktu itu 

mengalami G30S apa gak tau terus ada 

generasi yang hilang harusnya itu nerima 

periode ini itu malah gak nerima sampe 3 

periode. Jadinya generasinya terlalu jauh 

aku sama yang tua banget jadi sering 

konflik konflik gitu. Konfli konflik nya 

contohnya kaya gini aku kan dulu e aktif 

gitu ditugaskan di apotek jadi teologi 

filsafat itu standar untuk jadi biarawati 

gitu to bekal untuk pastoral nanti atau 

untuk berkarya nanti tapikan ada 

profesi lain yang e yang bisa digunakan 

juga karena aku dari SMF itu kan 

langsung jadi kepala apotek gitu terus 

disuruh kuliah lagi aku belum mau gitu ha 

waktu mulai berkarya itu mulai ada 

konflik-konflik disitu. Konflinya itu yang 

namanya ilmu kan terus berkembang waktu 

itu kan setiap disiplin ilmu kan ada 

semacem olimpiade gitu kan biar rumah 

sakitnya tu diakui tingkat apa tingkat apa 

lha aku kan aktif gitu itu. Akhirnya disuruh 

presentasi ke filipin ke jepang gitu gitu tapi 

orang tua jaman dulu kan karena terlalu 

jauh mikirnya waktu itu cuma lulusan SMP 

terus jadi suster jadi bruder gitu kan haha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif 
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anak jaman sekarang ya kaya aku sama S 

ah kelakukan anak jaman now mungkin itu 

murdernya  ini aku gak tau orang jaman 

sekarang tu jarang kalo ada kebersamaan 

jarang ikut malah ditempat kerjaan malah 

bikin penelitian-penelitian yang duniawi 

kaya gitu gitu ha menurutku ini gak masuk 

akal banget gitu loh kan ini untuk melayani 

orang banyak terus kalo karya kesehatan 

itu kalo rumah sakitnya tu waktu itu kan 

baru tipe C aku pengen ganti tipe A biar 

rumah sakitnya jadi tipe A kan harus 

syaratnya gini-gini nah aku tu ngurusi itu 

karyanya maju tapi jadi konflik konflik gak 

karuan itu. Nah didalam itu kebetulan ada 

suster profinsialnya nah kebetulan suka 

sama aku ya bukan masalah suka atau tidak 

tapi lihat bakat bakatku mungkin terus M 

kamu e saya utus untuk kulih di 

kedokteran kan gitu terus aku ya nurut 

kalo di biara itu gak ada kata tidak 

pokoknya harus mau. Pokoknya dicoba 

kalo gak bisa baru kita lihat kaya gitu 

terus akhirnya aku daftar di atmajaya 

Jakarta itu udah kuliah disitu loh udah 

terima kuliah sampe 4 bulan  
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Berpendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kedoketran itu tante? Iya kedokteran, lha susterku yang tua tua 

itu bilang kae besok jadi apa itu anak sudah 
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pondasi rohaninya tidak kuat belum jadi 

dokter aja dia udah sering meninggalkan 

komunitas untuk apa itu dikerjaan terus 

jadi kerjaannya itu kaya setan gitu haha. 

Ass pokoknya, terus akhirnya e staff dari 

provincial itu datang terus suster, suster M 

kami mohon supaya suster kembali ke 

biara induk nah aku kembali ke biara induk 

waktu itu di semarang to biara induknya 

akhirnya aku disuruh keluar 

Dikeluarkan?Atau 

gimana tan? 

Disuruh keluar dari kuliah kedokteran itu 

dengan sebab tidak jelas jadi ya waktu itu 

jadi rame gitu sama rektornya tapi kan 

yang namanya ketaatan kan yo tetep 

jengkel, aku gak jadi dokter yo gak pateken 

gitu loh haha. Kalo bagiku sekolah itu cari 

ilmu gapapa jadi aku yowis sejak kecil 

udah di gembleng kaya gitu, itu gak 

masalah gak ada yang menyayangkan rame 

yang tua sama yang muda tu rame. Terus 

akhirnya aku ditaruh di kebun, kebun 

rumah sakit Elisabeth Semarang, kebunnya 

jelek to waktu itu nah karena aku suka 

berkebun to aku design kebunnya jadi 

bagus. Kan pegawainya kebun ada 40 

orang jadi pro sama aku semua e jengkel 

lagi itu susternya itu haha. Lha itu 

meninggalkan doa-doanya lagi malah 
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Konflik sosial 
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berkebun. Nah aku yo bingung juga 

akhirnya sekarang ditaruh aja di wash terus 

di tarus di wash, di wash itu kerjaannya 

dulu kan belum ada softek mbak, belum 

ada softek terus dibikin dari kain-kain itu, 

itu kan dicuci jadi tiap pasien tiap mens 

ditaruh di situ di ruangan itu. Kerjaanku tu 

setiap hari di rumah sakit tu tiap hari 

nyabutin itu sampe wuaa sekeranjang gede 

bekas menstruasi itu, terus habis itu kan 

nanti di blander maksud nya di cuci sampe 

berkali-kali sampe bersih. Lagi terus nanti 

di taruh di ruangan lagi dan karena aku 

seneng nyuci to, yo aku seneng yo 

maksudnya semua bersih semua wash nya 

tak design yang bagus supaya disitu ada 20 

karyawan do seneng, terus akhirnya kan 

dari sabun itu dapet ya pembelian sabun 

banyak itu kan terus dapet bonus, piknik 

terus apa apa gitu. Kalo dulu kan gak ada 

susternya disitu lha baru ada aku terus ada 

suster yang tanggung jawab. Jadi tadinya 

cuma awam gitu, terus akhirnya bisa piknik 

bisa apa gitu kalo yang belum bisa e belum 

punya rumah sampe aku bisa bikin 

program perumahan kaya gitu-gitu terus 

pada seneng to. Eh itu susternya sirik lagi 

lha jadi bingung to lha saya anyel saya 
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ini harus gimana terus akhirnya suster 

provinsialku yang setengah belanda 

setengah Jawa itu sekarang suster ke Timor 

Leste aja yasudah aku ke Timor Leste itu, 

terus selesai setelah perang itu selesai terus 

pulang lagi. E ke Solo, nah ke Solo waktu 

itu di biara mau mengambil alih rumah 

sakit dari biara BKK jadi biara OSR karena 

susternya udah tua-tua mau pulang ke 

Belanda waktu itu rumah sakitnya 

karyawannya ada 300 jadi rumah sakit itu 

diambil alih oleh biara kita waktu itu. 

Karena suster e udah sepuh-sepuh jadi gak 

bisa nuntasi itu, terus waktu itu aku ambil 

sama 3 suster sama uskup. Dah terus aku 

kerja disitu sambil kuliah lagi, 

kuliahnya gak jadi kedokterkan kan 

keluar disitu aku di tawari kuliah lagi 

aku ambil farmasi S1 sampe selesai 

rumah sakitnya jadi bagus lha disitu hilang 

kesabaran saya mbak. 

KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDD 

Konflik sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpendidikan 
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+++ 

Gak sabar kenapa tan? 

Ada permasalahan lagi? 

Lha karena konfik konflik konflik terus 

lama-lama capek wa lha itu pokoknya 

KS Konflik sosial ++ 
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gak pernah ada em piye ya gak jelas gitu 

loh  

Memang gak jelasnya 

gimana? 

Gak jelasnya, orang itu gak pernah berdoa 

orang itu gak gak gak pernah berkomunitas  

   

Seperti di judge itu 

tante? 

Iya, lha itu kan alasan gak jelas bukan 

kesalahan padahal dia itu guru berkarya di 

bidang pendidikan saya di kesehatan. Kalo 

di kesehatan itu kan berbeda beda to sama 

pendidikan. Kalo pendidikan selesai bisa 

tidur kalo di kesehatan kan gak bisa. Kan 

24 jam pelayanannya ya konfliknya ini e ya 

susternya ini duduk di dewan berempat itu 

selalu konflik dengan saya terus lama-lama 

yaudah saya tau diri aja deh gitu haha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tau diri gimana tan? Saya keluar, itu memutuskan pribadi 

padahal udah 15 tahun terus banyak yang 

anu waktu itu banyak yang mediasi ya kaya 

orang mau ceri itu ya, bapak uskup juga 

ikut mediasi uskup yang monsinyur itu, 

janganlah M kamu kan bisa berkarya di 

tempat lain kan OSF itu luas kamu kan 

pengalamannya juga udah banyak wah 

tapi kalo kaya gini terus kayanya saya 

mulai bosan saya harus jadi diri saya 

sendiri gak bisalah kaya gini, kalo kaya 

gini energiku habis yo saya kan kalo benci 
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itu saya enggak. Sampe sekarang 

hubunganku sama biara masih baik sama 

suster-suter di dalem juga masih kecuali itu 

loh ya kecuali yang empat itu. Kebetulan 

yang dua udah meninggal haha lha karena 

kan udah tua kan. Nek waktu itu kaya gak 

bisa meninggal itu hahaha. Lha kalo aku aja 

sekarang udah 52. Jadi kalo ketemu tu 

gimana gitu 

Memang gimana tan? Ya haha, aku yo biasa suster halo suster yo 

gitu lho kamu sekarang dimana to? Yo gitu 

haha kamu gak menikah? Ya pokoknya 

gitu-gitulah yowis itu tak anggep ciptaan 

Tuhan yang seperti itu yang gak cocok 

sama saya lah. Sampe sekarang juga masih 

ada yang menyayangkan kamu itu kan cita-

citanya jadi suster tapi kenapa keluar hanya 

gara-gara hal-hal konyol kaya gitu ya piye 

ya memang jalan hidupnya harus gitu. Ya 

setelah keluar itu aku jadi nothing mbak ya 

karena di biara apa-apa serba ada to 

misalkan mau keluar negeri tiket udah ada 

mau keliling Indonesia ya karja gitu apa 

apa ada mau kuliah yo ada. Ya apa apa ada 

to? Ya aku harus bener bener di dunia luar 

yang liar kaya di Jakarta itu bener-bener yo 

gak gampang ngeri juga itu ngadepi itu. Ya 

tapikan aku sudah terbiasa hidup keras 
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to, maksudnya keras tu kesulitannya 

banyak yang aku hadapi sebelum-

sebelumnya ya jadi  biasa lah aku atasi 

satu per satu. Jadi idealisnya jadi orang 

idealis tu tetap jadi waktu itu tu tahun 98 yo 

mbak yo? Tahun 98 itu kan gulingkan pak 

Harto aku yo ikut itu. 

KD Kontrol diri +++ 

Ikut demo itu tante? Ikut. Jadi temenku tu Anas itu Anas 

Purbaningrum yang di penjara, Budiman 

itu temen-temenku semua itu waktu itu 

mereka masih kuliah terus pada ke Jakarta 

pada ikut demo aku udah kerja udah 

punya duit sendiri mereka tu ditampung 

disuatu tempat terus ya makan minum ikut 

aku berjuang bersama dan waktu itu aku 

sempat di penjara ya karena aku kan di 

tuduh ngumpetke anak-anak itu to. Wah 

ngeri pak harto itu kalo ngumpetke anak 

anak apa lagi anak PRD yang diumpetke 

wah langsung dor.. ya pokoknya aku 

sempet di penjara gitu aja. Waktu itu aku 

kerja di rumah sakit Mitra kemayoran.  

KI,PK Kekayaan/Income, 

Pekerjaan 

++ 

Berarti itu udah keluar 

dari biara tadi ya tan? 

Udah, itu udah 1 tahun kemudian gitu aku 

pulang dari jaga malam to aku kan 

penanggung jawab apotek tau tau aku di 

bondo gini og dimasukke penjara haha. 

Nah habis itu kan harto pak harto itu 

ngguling to njuk kita digusah aja dari 

PK,KI Pekerjaan, 

Kekayaan/Income 

+++ 
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penjara itu metu metu metu uwah gak ada 

sidang gak ada apa-apa kaya gitu. Terus 

hidup hidup normal lagi terus mulai 

pacarana lagi terus aku ki mau apa ya 

sekarang, secara finasial cukup ya to? 

Adik adik ku udah mentas semua, lha mau 

apa bingung juga ternyata. Nah terus aku 

mulai usaha kan udah pindah-pindah 

kerjakan gak pindah tapi kan kalo 

penanggung jawab apotek kan ini biasa 

berapa apotek jadikan bisa digatuk-

gatukke jadi negeri 2 swasta 3. Jadi 

orang yang.. mobil ada uang ada 

bingung juga kan? Wis tak pacarana wae 

haha waktu itu umurku berapa ya 27 apa 28 

apa 29 aku lupa apa malah 30 udah agak tua 

itu terus kalo jaga malem itu kan lirik-

lirikan sama dokter. Dokternya itu nglirik 

saya, aku juga ngilirik dokternya ya gitu 

terus lama-lama pacaran mbak wah ketok e 

aku mau menikah ini. Yowislah aku mau 

menikah ternyata dia antik aku juga antik 

sama sama antik(aneh) 

Gimana memang kok 

antik tante? 

Ya orangnya antiklah kaya aku ginilah ya 

pacaran agak lama gitu ya bapakku juga 

merestui ya mau ulangan sakramen 

pernikahan itu. Waktu itu romo Moko OMI 

itu romo besok kalo aku nikah diberkati ya 

KP 

 

 

 

 

Kepribadian 

mandiri dan 

dominan 
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kan dia satu letting dengan saya. Wah cah 

edan tenan dipikir meneh koe cocok ora 

menikah lha menurutmu piye aku ki aduh 

aku gak habis pikir opo bener wong koyo 

koe ki iso menikah. Satu koe ki wong e 

raiso diatur karena mungkin kamu 

saking mandirinya sejak kecil itu susah 

lah pokoknya. Ya dia bilang gitu itu satu 

dua tiga ya aku ketawa aja karena memang 

iya karena dia kenal sama aku. Terus waktu 

itu aku udah selesai sakramen eh apa ikut 

ulangan itu to terus bapak bilang wis nek 

meh menikah gek menikah soal e 

mumpung bapak iso nyipati karena 

bapakku udah sakit-sakitan. Nah habis itu 

mulai agak goncang bener loh sampe 

mencret-mencret aku tu mau menikah apa 

endak. Wah jan malah stress itu loh 

stressnya itu minta ampun ternyata 

memutuskan untuk menikah itu susah 

banget bagiku loh. Bagi seorang kaya aku 

ini susah banget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lha itu yang 

menyebabkan apa 

tante? Tadi kayanya 

udah yakin mau 

menikah? 

Ya tiba-tiba merasa eman-eman gitu, 

lucu to? 

PB Ingin menjadi 

pribadi yang bebas 

+++ 
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Itu gak ada faktor atau 

trigger apa gitu? Atau 

gara-gara omongannya 

romo tadi? 

Enggak. Ya kalo itu saya pertimbangkan. 

Ya tapi gimana ya. Ya akhirnya yaudah eh 

diundur sek ya walaupun sakramen 

ulangan e udah selesai diundur sek aku tak 

mikir meneh wis pokoknya kamu tak 

enteni terus dolan kemana-kemana gitu itu 

njuk tiba-tiba aku sakit mbak. Sakit sampe 

kurus gitu itu setelah berobat berobat 

berobat ternyata aku kena kanker di tuba 

falopi sebelah kanan ya mungkin turunan. 

   

Serviks itu 

termasuknya? 

Bukan serviks. E ovarium lha terus 

akhirnya sakit ya pacarku itu gemati sama 

aku yak an dokter to dia dokter obgyn 

kebetulan terus aku kepala apotekernya 

jadi yo pokok e tak dukung kapan menikah 

yo temen temen pada kaya gitu itu. Lha 

gara gara itu hal prinsip satu tok itu loh 

pokoknya kamu harus menjalani 

pengomatan ini ini ini padahal aku orang 

farmasi aku juga tau to pengomatan itu. 

Pokoknya aku mau kita punya anak 

katanya gitukan. Nah ini mulai aku tidak 

bisa kenapa kamu ngatur aku jadi istri 

juga belum aku mulai protes kaya gitu. 

Ini alat genitalku sendiri tubafalopiku 

sendiri sampe waktu itu mau diamputasi 1 

karena udah gak bisa kan. Tapi masih bisa 

hamil sebenernya kan masih 1 to? Itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin menjadi 

pribadi yang bebas 
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sampe dia ikut gak terima karena itu mau 

diamputasi 1. Samar e nanti aku gak bisa 

hamil lah kok kamu ngatur banget sama 

aku ini kan punyaku, kamu kan belum 

apa apanya aku mulai jadi pertengkaran 

pertengakaran gitu sampe akhirnya aku 

memutuskan aku tidak jadi menikah. Itu 

gara-gara itu. 

Padahal udah selesai 

semua tahapnya ya tan? 

Selesai. Terus saya bilang romo saya gak 

jadi menikah saya juga ngomong apa 

adanya bahwa penyebabnya kaya gini terus 

latar belakangku dari aku kecil sampe aku 

di biara keluar sampe apa itu ya kalo kamu 

merasa bukan panggilanmu ya monggo aja 

terserah kamu bagaimana. Yaudah 

akhirnya kita pisah  

   

Berapa lama padahal 

itu tante sama 

dokternya? 

Apanya? Pacarannya? Wah ya pokoknya 

selama kerja itu ada 5 tahunan ya terus 

mungkin dia kaget aku, wah kita kayanya 

teman saja aku ngerasa cocok kalo kita 

berteman sampe dia masuk terapis di rowo 

seneng situ tapi kan karena bukan 

panggilan akhirnya keluar kan haha keluar 

juga dia. Jadi aku udah gak jadi suster dia 

malah masuk terapis haha jadi rahib disitu. 

Tapi baru 1 tahun apa 1,5 tahun gitu udah 

keluar, rahib itu kan apalagi dia juga udah 

dokter obgyn juga ya gak bisa. Terus sampe 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa tidak cocok 

dengan pasangan 
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sekarang dia juga gak nikah aku juga gak 

nikah haha tapi masih bersahabat gitu 

kadang-kadang gimana kamu udah baik 

belum aku udah baik masih kemo gak? 

Enggak gitu. Mbak E itu tau masih sering 

ngirimi nutrisi nutrisi terus apa apa gitu tapi 

kita berteman saja haha jadi TTM Teman 

Tapi Mesra haha. Jadi kayanya memang 

lebih cocok kaya gitu kalo kamu mau 

menikah silahkan gitu terus aku mau 

fokus dengan diriku sendiri bahwa ini 

memang pilihanku dengan segala 

konsekuensinya. Ya gitu, sampe sekarang 

gak taulah ya apa mungkin kamu gak akan 

menikah? Gak tau lah ya aku bilang aku 

gak tau kalo suatu saat terjadi cocok lagi 

apa gitu aku ya gak tau tapi untuk 

sekarang aku memutuskan belum. Ada 

temenku yang kaya gitu itu punya latar 

belakang yang kaya gitu rata rata umur 60 

tahun menikah dan hidup bahagia. 

Makanya aku bilang gak tau, gak akan 

menikah lagi ya gak tau sampe sekarang 

ini masih pengen seperti ini. Aku gak 

kekurangan suatu apapun secara 

finansial gak tergantung orang lain atau 

harus menikah biar finansialnya cukup. Ya 

sekarang aku menjalani hidup kaya gini ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB, KI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin menjadi 

pribadi yang bebas, 

memiliki 

pendapatan yang 

cukup 
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Kalo dibilang masih 

mengimani ajaran biara 

kemarin masih gak 

tante? 

E kalo itu ya iya ya mbak ya? Sampe aku 

dimarahi sama njenengan(teman subjek) 

koe terlalu apikan. Tapi bukan karena 

singlenya. Tapi ajaran biaranya. Kadang 

tiba-tiba pengen sendiri meditasi gitu gitu. 

Namanya 15 tahun kok kan aku bukan 

karena luka atau sakit hati di biara karena 

aku merasa gak cocok aja dengan pribadi-

pribadi yang seperti itu. Ada juga temen 

teman yang ada di biara yang udah sepuh 

tanya M kamu masih mau masuk biara? Di 

terapis kah, di() wah kayanya enggak juga 

suster. Padahal  bisa juga masuk lagi juga 

bisa gitu loh, tapi gak juga aku gak milih 

itu, aku masih inget konflik konfliknya 

bukan karena trauma tapi hidupku lebih 

berguna begini daripada harus disana, ya 

kalo konflik terus kan energinya habis ya 

aku tes apakah aku trauma aku ke psikiater 

bilangnya enggak itu cuma daripada aja 

gitu bilangnya haha. Nah aku sekarang 

menjalani hidup biasa aja seperti ini nah 

bagiku makin tua makin tua ya kaya 

mbak E itu ya bagaimana yang aku 

pikirkan bisa berguna. Kalo aku diberi 

talenta bisa sekolah berkali kali 

sekarang aku membantu orang yang gak 

bisa sekolah nah gitu gitu. Kalo diberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT, THJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki arti dan 

tujuan hidup, tujuan 

hidup yang jelas 

membuat bahagia 
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rejeki ya mbak tiap hari rejeki ada aja, 

ya aku mulai dengan manajemen 

sekarang to  sosial tu bisa ditata kalo 

dulu kan kasih kasih kasih kalo 

sekarang enggak dan ternyata 

bahagiaku tu disitu. Jadi kadang kadang 

apa lagi ya? Gak tau haha 

Kalo ditanya bahagia 

mengenai kehidupan 

yang sekarang bahagia 

gak tante dengan 

pilihan yang sekarang? 

Bahagia. Ya karena aku gak menikah 

kan bukan karena dendam, bukan 

karena aku sakit hati atau kenapa aku 

masih hubungannya baik sama pacarku 

masih sering di kasih sereal ya mbak, 

njenegan(teman subjek) juga melu haha. 

Maksudnya hubungan sama orang-orang 

biara juga masih baik. Bagiku teman itu 

tetap teman walaupun kita pernah 

mengalami hal hal yang menyakitkan tapi 

kalo bisa jangan putus dan kita tetep.. 

perasaan aku gak punya karena sakit hati 

terus jadi musuh gitu ada. Kecuali mas B 

ya mbak haha beliau sering tak kirimi kopi 

haha 

BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 
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Tapi susah gak tante 

selama menjalani hidup 

sendiri? 

Oh susahnya pasti tetep ada.    

Susahnya apa? Ya kalo pas lagi sakit itu kan aku punya 

sesak napas kalo pas lagi kumat itu kalo 

punya keluarga kan bisa langsung diatasi 
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gitu. Nah waktu itu aku terlalu sombong 

ashh kan aku orang mendis pasti bisa 

mengatasi ternyata aku seperti kaya 

diingatkan sesak napasnya tu udah kaya 

anfal berat mau pegang hp aja sampe gak 

bisa padahal hp nya disitu. Baru sadar 

ternyata hidup sendiri itu juga susah 

tapi ya akhir e kembali ah pasrah wae 

mau mati ya berarti udah selesai kali. 

Akhirnya aku tu udah mau mati tu beberapa 

kali loh mbak ketika anfal asma itu aku itu 

rasanya gak bisa napas gitu kayanya itu aku 

ada diatas gitu itu loh kayanya tu aku kaya 

nempel nempel di plavon gitu loh apa ini 

mau mati, tapi ya belum saatnya mati 

tetangga pada datang. 

 

 

 

 

 

 

TN, PS 

 

 

 

 

 

 

Merasa tidak 

nyaman hidup 

sendiri, pasrah 

terhadap keadaan 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus ada yang nolong 

waktu itu? 

Iya ada yang nolong. Udah beberapa kali 

itu, ya mungkin aku masih ada gunanya 

kali ya jadi yah aha, jadinya aku makin 

lama ya santai aja kan ada saudara 

tetanggaku jadi saudaraku. Terus 

karyawanku tau tetanggaku aa mbak M ki 

dah pilek ki dah batuk dikit dikit di cek a 

batuk ya? Udah minum obat belum, kalo 

lagi batuk pilek rumah gak tak kunci 

jadinya tetangga-tetangga itu udah pada 

ngerti apalagi kalo karyawanku udah pada 

ngertilah apalagi kalo aku udah pilek pilek 

AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki arti & 

tujuan hidup 
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gitu ah udah dikit dikit yah aha, jadi aku ya 

biasa aja. Terus bagaimana ya? Kalo sepi 

enggak karena banyak kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalo kegiatannya 

sejauh ini apa aja 

memang tan? 

Ya ini ngurusi keuangan ini kan juga 

banyak, belum tiap hari mikirin usaha 

usaha ini iya to? Terus aku masih jadi 

penanggung jawab 3 apotek jadikan 

kegiatanku banyak tapi bisa aku atur tapi 

kan itu udah menguras pikiran jadi malah 

biasa aja gak ada yang buat aku stress gak 

ada. 

AKT Aktif berkegiatan +++ 

Berarti enjoy tan? Iya, ya semua berjalan seperti ini aja di 

apotek juga kan 1 apotek ada 40 orang 

kalo udah disitu haha hihi temen e 

banyak yak an? Kadang kadang juga 

pada kesini ya dimana mana banyak 

manusia yang mencintai saya gitu loh 

jadi itu biasa aja sampe sekarang. Cuma 

setelah umur 52 tahun ini mau ke 53 ini ada 

kesenengan kesenengan tersendiri seperti 

belajar sejarah nah gitu gitu haha kalo dulu 

kan gak suka dulu kan eksak terus kecuali 

filsafat itu. Misalkan godean ini 

sosiologinya godean ini asal usulnya 

karakter orangnya kok bisa kaya gini kok 

bisa satu desa saudara semua terus kok kalo 

SP Memiliki relasi 

sosial yang positif 

+++ 
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perang satu kok perang semua jadi aku 

kadang kadang sejarah godean tak cari cari. 

Ingin taunya tinggi 

berarti ya tan? 

Haha iya tapi kan supaya aku bisa melayani 

mereka lebih baik tadinya kan aku nolong 

ini yang ini marah aku nolong ini yang ini 

marah kan bingung aku, aku kasih 

pekerjaan ini kok yang ini kepo jadi 

bingung jadi kan dimana kita berada kita 

harus belajar sejarah. Tapi memang dulu di 

biara ada sosiologi filsafat kan memang 

mempelajari hal itu, itu dulu aku pelajari 

tanpa perasaan maksudnya hanya sebatas 

teori kalo sekarang ini bener bener oh ini to 

gunanya jadi ngerti. 

   

Jadi semacam ada 

penerapannya gitu ya? 

Hooh haha nah hal kaya gitu kadang 

yang buat aku asik aja gitu mbak. 

Kadang kadang aku merasa kok gak ada 

kesulitan lagi ya gitu haha 

MHB Mempelajari hal 

baru 

++ 

Kesulitannya udah 

dihabisin waktu kecil 

dulu ya tan? 

Haha iya, cuma kadang kadang lucu kalo 

gak ada tantangan nah makanya aku nyari 

tantangan sama mbak E yok gawe 

tantangan yok akhirnya bikin lembaga 

keuangan kayanya tatangannya bagus ini 

lha bener. Nah tiap pagi kan aku udah 

manenin jamur saya (), pake motor kiri 

kanan tak taruh sini sini sini sehari bisa 

dapet 300-400 kali sebulan kan udah 

hampir 15 Juta kan? Bisa untuk 

KI, MS Kekayaan/income, 

mensejahterakan 

sosial 

+++ 



247 
 

 
 

mensejahterakan karyawan lha aku kan 

sambal nagihi ke simbok simbok itu 

nongkrong sambil makan soto sambil 

makan gethuk ya itu asik aja.  

Cuma kalo untuk 

orientasi untuk 

menikah itu ada gak 

tante? 

Tidak mengatakan tidak bisa aja kalo udah 

sama sama dewasa kan gak tau. 

Sebenernya aku ini kalo secara ini ya cocok 

misalnya yok kita ke jogja yok kita kesini 

itu cocok, untuk persahabatan cocok, 

diskusi soal kesehatan cocok karena kita 

sama-sama profesinya kesehatan, misalkan 

untuk traveling cocok suka naik gunung 

cocok misal e kaya gitu. Tapi dalam hal 

tertentu karena pada waktu itu dia 

sangat menguasai aku gitu loh dan itu 

sangat mendasar to? Kalo kamu menikah 

dengan aku hanya karena pengen punya 

anak itu kan bukan tujuan pernikahan kalo 

kamu mau menikah dengan aku biar sama-

sama bahagia itu baru kamu jadilah seperti 

kamu sendiri dululah aku juga karena gara 

gara hal itu aku gak bisa terima jadi dia 

kalo yang namanya menikah harus punya 

anak, lha yang mengharuskan siapa? Lha 

kalo misalkan aku gak bisa punya anak ya 

memang rahimku masih satu masih ada 

kemungkinan 70% tapi dengan keharusan 

itu kan nanti dia lama lama kecewa nanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa tidak cocok 

dengan pasangan 

pada hal mendasar 
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konflik lagi lha untuk apa? Ha mending gak 

usah nikah to kalo aku? Kalo kamu mau 

nikah dengan orang lain gapapa. 

Tapi sebenernya masih 

ada rasa gak tante 

dengan dokternya? 

Ya kalo dulu kan cintanya nafsu. Kalo dulu 

masih muda kan banyak nafsunya kalo 

Sekarang mungkin karena dia tua aku juga 

tua udah berbeda gitu e tujuannya udah 

berbeda jadi kita saling menyayangi 

pertemanan kaya gitu gitu.  

   

Masih sering ketemu 

tan? 

Ya sering kalo dia pas symposium dimana 

kalo dokter kan suka ini to e ini ada anu 

ceramah ini di Thailand mau ikut gak? 

Kalo ikut tak beliin tiketnya sama ini ini tak 

daftarin aku juga pernah bareng dia pergi 

ke Thailand ikut symposium soalnya ada 

hubungannya sama farmasi modern ya 

kadang kadang kaya gitu tapi belum mau 

nikah gitu loh. Terutama dari akunya ya 

mungkin dari dia juga udah mulai melemah 

semua. Udah tua, kan dia juga sempet di 

biara juga udah mengolah diri terus dia 

akhirnya menikmati pertemanan kaya gitu. 

Terus saya lihat dia hidupnya banyak untuk 

sosial hooh dia tu ikut dokter siapa gitu 

turun ke jembatan jembatan jadi dia mulai 

lupa dengan dirinya sendiri, dulu kan 

enggak. Kayanya dia mulai kaya saya juga 

haha. Terus kalo aku tanya kamu seneng 
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sama siapa gitu terus mau menikah sama 

siapa gitu enggak aku gak maksa jadi 

jangan inget aku terus. Aku tu tau og kamu 

siapa kata dia gitu, kamu tu suka merdeka 

gitu dia bilang dan kamu cuma mau kalo 

kita seiring sejalan gitu tok. Iya sama sama 

merdeka. Ya kita berproses sampe dia kaya 

gitu kok berarti kan udah ngenah haha. Lha 

nanti kalo dia di umur 60 tahun dewasa aku 

juga dewasa menikah yo gapapa mbak 

kaya gitu wong baru menikah setahun terus 

mati ya gapapa haha ya kaya gitu kita 

biarkan mengalir saja. Sampe sekarang dia 

gak nikah tu berarti.. ya saya gak tau itu 

masalah setia atau apa kan kamu ganteng 

juga dokter obgyn lagi opo yo gak ada 

temenmu yang sama sama dokter yang 

seneng sama kamu tapi sek antik kaya 

kamu gak ada katanya gitu haha. Sing antik 

kaya saya katanya gak ada haha. Setelah 

yak an dia pacaran lagi dengan yang lain 

katanya dia udah mencoba 3 kali apa 2 kali 

pacaran katanya gak cocok, katanya 

memang gak seantik kamu katanya gitu. 

Aneh ya? Wah ini kalo kita bikin novel 

bagus ini haha 
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Ya dicoba to tan? Nanti aja kalo kita memutuskan apa 

selanjutnya tapi aku udah mulai nulis nulis 

gitu haha  

   

Tapi kalo statusnya 

sekarang apa tan? 

Pacarana atau gimana? 

Ya TTM aja teman teman mesra tapi 

orientasi seksualnya udah mulai kurang 

banyak karena mungkin aku udah umur 52 

dia lebih tua lagi kalo gak 54 ya 55 kalo 

dulu kan cuma nafsu dan nafsu isinya kalo 

sekarang kan udah berbeda bener bener 

udah berbeda ya berkurang semuanya. 

Kalo besok njenegan tua tu ngalamin 

sendiri loh bener bener semua tu kaya 

berlalu sendiri. Nafsu nafsu yang 

berhubungan dengan seksual itu berkurang 

sendiri kita mulai turun enzim enzim mulai 

turun. Ya hidup tu ternyata berlalu 

sendiri. Jadi keinginannya jadi berbeda, 

berbeda artinya e bagaimana kita 

menikmati hidup kepuasan yang lebih 

mendalam tu ketika kita bisa berbuat 

sesuatu kaya gitu lebih kesitu. Padahal 

dulu pas kita masih muda yo gak kaya gitu 

yo masih idealis, egois. Dan aku juga 

merasa seandainya aku dulu berusaha 

memperoleh kesadaran kaya sekarang 

mesti sulit sekali ternyata itu secara alami 

terjadi sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menikmati hidup 

dengan melakukan 

tindakan yang 

berguna 
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Wawancara II : 20 Agustus 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Tante bilang tetap 

menjalin relasi dengan 

teman dekat tante itu 

ya? Itu sama 

keluarganya udah 

intens tan? 

Kenal baik, sama kakak adiknya kan 

mamanya barusan meninggal aku juga 

kesana kan orang Palembang. Dan 

mamanya tu sama aku tu anakku jangan di 

nakali ya gitu haha itu mamanya dia bilang 

anakku jangan di nakali ya gak menikah 

juga gapapa tapi anakku jangan disakiti ya 

haha. Ora ora ma enggak katanya gitu di 

amah orang baik gak nyakiti aku malah 

yang menyakiti haha wuah so so so 

mamanya yo asik gitu. Tapi kong hu cu 

orang Palembang. Wis wis wis piye ki yo 

kakak kakaknya sama adiknya wis menikah 

po yo rapopo di rameke bareng bareng ya 

pada kaya gitu itu. Nanti aku nek nikah 

malah tengkar orak mesra, malah mesra 

kaya gini gitu haha dia yo ngguyu ngekek 

ngekek yo ada yo orang kaya gitu? Maksud 

e orang kaya saya kaya dia. 

   

Berarti kalo di total 

hubungannya udah 

lama banget ya itu tan? 

Wah yo lama banget. Sampe dia 

membebaskan aku cari pacar lagi kalo ada 

yang cocok menikahlah dan aku 

membebaskan dia menikahlah juga. Tapi 

ya sama sama sana juga orientasi sendiri to 

nyari nyari sendiri aku juga nyari nyari 
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sendiri dan setelah itu aku juga dapet pacar 

lagi. 

Oh setelah dokter itu 

masih ada pacar lagi 

tan? 

Yo ada yang seniman itu tapi ra serius 

raono gunane gitu aku menikah sama dia, 

gak ada gunanya sama seniman ini. Nek dia 

seniman ini udah berkali kali menikah. 

   

Duda berarti tan? Ya dulu pernah pacaran sama aku tapi terus 

dia menikah gitu cerai menikah cerai terus 

waktu main main sama aku lagi itu udah 

gak punya istri udah cerai gitu loh. Lha dia 

doyan kawin cerai kawin cerai neng yo 

mungkin karena kaya aku tapi kan dia 

slodohnya diikat dengan perkawinan jadi 

secara hukum malah ribet kalo aku gak 

mantap bener ya gak usah  dijalani nek dia 

kan enggak. Nah gitu bedanya itu cuma 

kerinduan kerinduannya sama 

idealismenya itu gak beda, dia kaya gitu 

orangnya gak gampang puas. Ya aku liat 

gak gampang puas lha cerai cerai mulu kan 

berarti gak gampang puas. 

   

Tapi tante akrab juga 

sama yang seniman 

ini? 

Ya akrab tapi sejauh diskusi soal seni aja 

gitu. Ya kan cocok to kalo soal seni aku 

juga suka dan aku juga mengikuti 

perkembangan seni. 

   

Pernah diajak nikah 

sama seniman itu juga 

tante? 

Dia ngajak tapi aku gak mau, lha wong 

kamu kawin cerai kawin cerai kok. Itu kan 

beda antara dirimu dan aku dan kamu 
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mengapa selalu mengulang ngulang 

kebodohan yang sama gitu loh kan mesti 

ribet kan kalo mau cerai gitu pasti ribet dulu 

perlu saksi saksi perlu ini perlu sidang. Lha 

kenapa kamu sampe 3 kali ribet ribet masih 

ngajak orang menikah kan tambah ribet 

lagi. Nah untuk apa bagiku gak ada 

gunanya mbok udah hidup tu di nikmati apa 

adanya aja. Dan menurut saya orientasi dia 

tu gak seks loh menikah itu, orientasinya 

gak seks hanya karena dia gak pernah 

punya anak ada anaknya 1 ding dari istri 

kedua tapi em asal asal masalah ekonomi 

jadi kan seniman itu semau gue gitu loh lalu 

pihak yang perempuan ini harus ada 

pendapatan yang rutin nah masalahnya 

kaya gitu yang bikin cerai. Dan dia rata rata 

menikah dengan perempuan yang pekerja 

keras terus yang nyari nafkah tu yang 

perempuannya gitu. 

Berarti kaya parasit 

ngandalin 

pasangannya? 

Ya karena dia seniman itu rata rata kan kaya 

gitu ya gak semua seniman kaya gitu ya 

ndilalah e dia kaya gitu. Aku lihat tu mesti 

dia yang di cerai bukan dia yang nyerai dia 

di cerai di talak duluan pasti. Jadi aku yo 

ngopo nikah sama orang kaya gitu lagi kalo 

dia seniman aku hormati dia sebagai 

seniman ide idenya kreativitasnya jiwa 
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seninya aku suka dan aku sering banyak 

belajar dari dia  

Tapi pernah menyakiti 

tante secara fisik gak 

seniman itu? 

Em enggak sih.     

Pernah pacaran gak 

sih? 

Aku gak pacaran cuma akrab saja. Akrab 

kaya misalnya ke symposium symposium 

ke pameran pameran kan aku enggak 

berhubungan pacaran gitu enggak jadi gak 

pernah ngapa ngapain cuma temen. 

   

Kalo ditanya 

menengani tujuan 

hidup tante tu seperti 

apa? 

Ya tujuanku cuma mau bahagia aja 

sebenernya orang menikah kalo gak 

bahagia mau ngapain? Kalo udah 

bahagia yaudah cukup.  

AT Memiliki arti 

& tujuan hidup 

+++ 

Apa sekarang udah 

mencapai kebahagiaan 

itu? 

Iya. Ya karena sekarang apa ya istilahnya 

misalnya aku pengen keliling dunia aku 

punya tabungan untuk itu gak sombong loh 

haha ya aku punya tabungan untuk itu tapi 

sekarang ini aku baru solider dengan anak 

anak yang gak bisa sekolah ya entah 

sodaraku ya entah tetanggaku ya entah anak 

karyawan ya aku kan sering bikin beasiswa 

disitu kalo mereka mau sekolah aja susah 

biaya ya to masa aku mau keliling dunia. 

Ya aku udah menabung dari jaman dulu nah 

bagiku apa yang gak bisa aku lakukan 

sekarang? Gak ada, secara finansial aku 

cukup terus mau ngapai lagi ya to? Ya aku 
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sekarang selektif aja milih orang orang 

yang mau aku bantu supaya gak mubazir 

gitu dan mbak E mengoreksi itu. Dan 

hidupku untuk itu dan aku merasa 

seneng udah ada 3 anak aku biayain 

kuliah lulus nah itu aku seneng liat dia 

bisa kerja, walaupun aku gak dapet apa 

apa tapi aku seneng aja daripada aku 

punya uang untuk diriku sendiri. Nah 

makan 1 kali aja udah kenyang yak an? 

Terus aku orang yang gak suka shopping 

gitu kan aku gak terlalu suka tapi kalo 

disuruh naik gunung itu masih mau sampe 

sekarang.  

 

 

 

MKM 

 

 

 

Menyalurkan 

kekayaan 

untuk 

membantu  

 

 

 

+++ 

Masih kuat tante? Masih, nek kalo gitu gitu aku masih mau 

kalo di pertanian itu aku suka makanya 

sampe sekarang aku punya jamur kaya gitu 

gitu.  

   

Berarti sejauh ini udah 

nyekolahin berapa 

anak tante? 

Ya kalo sejak 2003 ada kalo 60 anak.    

Itu lintas generasi 

atau? 

Em itu dari TK    

Dari TK sampe kuliah? Iya, tapi dipilihin dulu gak tak pilihi jadi 

sering ngapusi juga lha orang tuanya punya 

uang tapi minta aku. Ya gak hanya sekolah 

ya macem macem lah ada yang tak 
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nikahkan ada yang usaha ya banyak lah. 

Ada usaha kecil kecil gitu 

Kalo untuk masyarakat 

disini melihat tante tu 

seperti apa dengan 

status yang sekarang? 

Apakah di under 

estimate atau? 

Oh ya aku kan bekerja sama bakul bakul di 

pasar itu to e tak kenalke karo wong 

ganteng. Sopo cobo kenalno, saya gitu 

paling nganu wong e sugih gajine sak 

milyar tekane merene tak gituin haha. Tapi 

akhirnya orangnya takut sendiri sama aku 

gak ada. Itu bener apa enggak aku gak 

tau kalo ada orang ngece saya kaya gitu 

tekekne rene wong e tak gituin. Kalo bisa 

tak kerjain ya tak kerjain kalo enggak ya 

diam saja. Jadi aku gak pernah marah sama 

orang yang mengatakan hal hal kaya gitu 

karena.. kamu tu kurang apa kok gak nikah 

wong yo seng seneng okeh udah setua ini 

masih ada yang ngiri ngiriin kamu gimana 

ya lha namanya belum cocok. Lha nek meh 

nunggu cocok kapan cocok e. lha iya e. 

yaudah gitu tok udah ya saya jawab kaya 

gitu. Ya ada juga e kapan mau nikah udah 

52. Apa perlu yo 52 menikah? Yo kaya gitu 

itu. Terus ada juga yang ngomong wah wes 

njenengan itu lak yo eman eman to udah 

cantik, katanya sih cantik haha. Udah 

cantik udah nduwe duit, karang ra payu e 

gitu udah selesai. Ya tapi bagi saya gak 

masalah mereka kan melihat aku begini 

 

 

 

 

 

 

 

RD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendapat 

rundungan dari 

sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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kalo orang disini aku sering dikerjain ya 

dijailin ya maksudnya mentang mentang 

hidup sendiri udah kecukupan dipalakin 

gitu loh misalnya ada bikin jalan gitu aku 

dimintain paling gede ya kalo urunan 

urunan gitu aku dimintain paling gede gitu 

kalo ada pemuda pemuda lagi mabuk 

mabuk itu aku sering dipalaki. Karena 

aku dianggap secara finansial cukup 

makanya aku digituin padahal aku hidup 

sendiri. Ya ngeri juga. Tapi setalah aku 

turun terjun ke orang tua mereka ngikutin 

arahnya mereka ya terus mencoba 

mempetakan nah kaya gitu belajar sosiologi 

belajar asal usulnya orang di desa ini kok 

bisa kaya gini tu kenapa. Kok banyak 

nganggur tu kenapa kok banyak yang drop 

out sekolahnya kenapa kok pada nikah 

muda kenapa ya tak cari kaya gitu. Kan 

karena aku sedikit banyak memberi solusi 

walaupun dengan cara sederhana termasuk 

memberi bantuan uang yang terarah. Lama 

lama mereka memandang aku berbeda. 

Enggak ngerjain lagi 

PM Dipalak 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Kaya malah dianggap 

berarti berarti ya tan? 

Iya, malah sering dipanggil pak Lurah 

mbak nanti kesini ya mbak ada pembagian 

kelompok yang mau belajar ini. Gitu ada 

kelompok yang mau ini ini ya sering 
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dibutuhkan. Terus hubungan sama mereka 

aku melihat mereka malah jadi menghargai 

aku walaupun aku tidak menikah walaupun 

aku sendiri. Berbeda ketika datang awal 

awal. Jadi ketika kita itu jadi satu keluarga 

dengan mereka itu turun ke bawah tau 

permasalahan permasalahan mereka itu jadi 

kunci. Jadi kunci jadi gak usah minta di 

hormati tapi nanti kehormatan itu datang 

sendiri. Lha nyatanya aku udah sampe 15 

tahun disini jadi mungkin kerasan. 

Kerasannya kenapa 

tante? 

Kan biasanya aku di Jakarta itu berapa 

tahun dimana itu berapa tahun nah pindah 

pindah gitu ini yang paling lama disini. 

Walaupun aku sudah punya rumah. Punya 

usaha yo tetep tak jual memang rodo sinting 

aku ni. Ha aku punya apotek 2 punya rumah 

2 loh tak jual. Nah pindah lagi untuk ngolah 

ini to. Kan sodara sodaraku bilang mbak e 

itu sinting gitu asal udah mapan di jual lagi 

pindah lagi nek disini ini kayanya udah 

terakhir aku gak mau pindah pindah. 

   

Kenapa tante?  Lha udah tua udah capek haha. Nah terus 

bagiku gak perlu pindah pindah lagi tu gak 

perlu. E apa itu mengumpulkan kekayaan tu 

juga gak perlu lagi. Aku kan bikin 

perjanjian sama keuskupan ini aku infestasi 

nanti kalo aku mati semua kembali ke 

   



259 
 

 
 

keuskupan termasuk tanah yang tak beli 

disitu. 

Oh semua ini tan?  Iya rumahku yang disitu. Terserah siapa 

nanti yang mau menganti aku. Jadi bukan 

saudara saudara ku atau apa nanti ndak do 

rebutan. Pokoknya aku bikin waktu ngelola 

ini pertama kali kaya gitu perjanjian kaya 

gitu. Tapi aku yo gak mikir apa apa lagi. 

 

 

 

 

 

 

  

Tapi pernah nyesel gak 

tante dengan 

keputusan yang 

diambil, ya keputusan 

menjadi single? 

Ya karena keputusan keputusan itu 

berproses ya nyeselnya pernah dulu ya 

nyeselnya dulu waktu hidup di kota kota 

terus aku hidup kerja ikut orang pernah 

di polines pernah di gatot Subroto gitu 

kan aku sendiri to mbak ya rasanya 

kersa banget hidup sendiri tu karena 

tantangan Jakarta kan keras. Terus aku baru 

pulang ke Jakarta 3 hari terus langsung ke 

Medan. Baru berapa hari langsung ke 

Papua kan kaya gitu dulu masih di BUMN 

segala jadi pindah pindah bukan pindah 

pindah tapi kan aku kerjanya bisa bareng 

bareng gitu kan jadi penanggung jawab 

sini sini sini itu berasa sih sepi kalo gak 

punya keluarga. Terus katika kita 

mencapi finansial tertentu juga ternyata 

gak cukup ternyata rasane mung koyo 

ngene sedih juga kadang kadang. Lah 

kalo pengen anak kan kalo anak e kuliah 

MNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSP, SDH 

Menyesal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesepian, 

sedih 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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terus cantik kaya njenengan itu kan pasti 

seneng. Nah itu juga kok aku yo koyo 

ngene ya. 

Pernah ya tante 

mengalami hal seperti 

itu? 

Pernah. Kok gini ya keputusannya ya 

pernah juga. Tapi kan kita terus refleksi 

ya aku terus refleksi dengan pengalaman 

yang sudah sudah aku gabungkan lagi 

dari sebelum keputusan terus lama lama 

ya PD PD PD terus mantap. Nah jadi 

yang kaya gitu gitu gak ada lagi ya karena 

ketika kita bergaul dengan masyarakat 

kita berteman kan jadi gak sepi lagi nah 

sekarang ini kan aku sering pergi pergi 

sama anaknya karyawanku yok ayok ke 

congot ya gak pernah sepi sama aja kaya 

punya keluarga tapi kalo di kota kan 

individual. Jadi bagiku ni cocok hidup di 

desa ni itu kaya keluarga. Sama itu anak 

angkatnya mbak E itu kan juga sering 

kesini itu juga kaya anakku sendiri. Kita 

sering makan bersama kita sering kesini 

tidur disini itu kan wis biasa aja sekarang 

gak kesepian kaya aku pas di kota. Ya kaya 

gitu tok sih, ada proses kaya gitu jadi lama 

lama ya berubah sendiri masa masa kaya 

gitu tu bisa di eliminir sendiri haha.  

RPH, SP Refleksi 

pengalaman 

hidup, relasi 

sosial positif 

+++ 



261 
 

 
 

Kalo ditanya soal 

tingkat bahagianya 

udah bahagia tante? 

Udah bahagia saya. Apa lagi mbak? 

Udah cukup. Sekarang tu tinggal 

bagaimana memberikan kepada orang lain 

apa yang aku terima aku kan bisa kuliah 

berapa kali itu kan anugerah banget 

diberi rejeki sama Tuhan. Bisa melewati 

pengalaman yang berbeda dengan orang 

lain. Ya aku bisa mengatasi itu karena 

anugerah. Nah terus saiki gentian tak 

berikan ke orang lain to kalo enggak mau 

untuk apa? Yaudah. Kalo kegiatanku ya 

pagi itu udah padat ya itu manen itu kan 

udah bikin seneng to. Itu aja aku udah 

seneng liat taneman taneman yang 

bawah tak tanemi sengon ada pisang ada 

apa itu udah seneng itu tak kerjain sama 

anak buah ku ini udah seneng. Lalu kita 

ke pasar rame rame itu bikin seneng, 

terus kita ketemu bakul bakul nyaur 

utang ra ketan nyaur e mboko seribu 

seribu udah seneng pokoknya seneng 

terus.  Tak kandani anakku seiki ngene 

piye mbak menurut e sampean mbak 

pokoknya seneng. Ternyata hidup itu ya 

senengnya kaya gitu iya jadinya ya seneng.  

PA, BSY Positive affect, 

mensyukuri 

hidup 

+++ 

Tapi pernah gak tante 

ngerasa tertekan sama 

pilihan yang dijalani 

Itu dulu. Dulu kalo di kota itu, kan gak 

punya siapa siapa kalo di kota itu sugih 

sugih dewe pinter pinter dewe cuma kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 
 

 
 

sekarang? Ada masa 

yang membuat tante 

aduh kok kaya gini gitu 

ada tan? 

kerja dari pagi sampe malem duit e akeh. 

Sekali kali memang piknik ke luar negeri 

dengan kelompok tour tour itu paling 

berapa kan kurang mendalam. Kalo ini 

kan udah kaya keluarga sampe aku 

kenal keluarga satu satunya sampe aku 

sakit yo rame rame ditileki yo rame rame 

dibawa ke dokter misal e kaya gitu tak 

bikinkan beasiswa tadi ya gitu gitu 

ternyata kaya gitu udah buat aku jadi 

seneng.  

 

SP 

 

Relasi sosial 

yang positif 

 

++ 

Jadi dari sosial 

mentransfer ke tante 

gitu ya? Mereka 

seneng tante juga ikut 

seneng? 

Iya.     

Kalo ditarik garis lurus 

dari pengalaman hidup 

tante sampe 

keutusannya tante 

sekarang, hal apa yang 

bisa dimaknai tante? 

Ya semua yang ada di dunia bagiku 

pelan pelan satu satu tu dilepas lepas 

lepas kita tu merdeka, merdeka dalam 

arti kita tu gak terikat apapun gak terikat 

uang gak terikat em.. kalo orang seneng 

sama orang lain kalo disakiti jadi kecewa 

itu kan karena terikat bahwa aku masih 

butuh ini itukan belum merdeka kalo orang 

seperti itu, lha lama lama aku tu bisa 

melepaskan itu gitu loh yang penting itu 

jadi aku tu jadi kecil dan melayang gitu. 

Kecil dan aku bebas. Bebas piye ya dalam 

HMR Hidup yang 

merdeka/tidak 

terikat apapun 

+++ 
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arti bebas secara rohani em ya secara 

rohani enak gitu rasanya plong kaya aku 

melihat dulu yang tak anggap penting tu 

ternyata gak penting gitu loh haha 

Maksudnya gimana itu 

tante? 

Em misalnya dulu aku tinggal di rumah 

tu aku jadi dominan jadi berkuasa jadi 

orang yang punya kekuasaan gitu gitu 

lah ya. Di biara sama yang lebih tua gak 

bisa aku diatur dulu tu kaya gitu konsep itu 

penting sekali menurut saya. Konflik to 

sampe akhirnya aku nyisih minggir gitu. 

Sekarang tu jadi gak perlu lagi gitu hal hal 

kaya gitu tu prinsip prinsip yang dulu tak 

anggap prinsip semua gak penting. 

Makanya aku sering susternya kan masih 

ada 2 to itu kadang kadang aku kesana aku 

minta maaf dulu aku bandel gitu gitu haha.  

KP Kepribadian 

yang dominan 

& berkuasa 

++ 

Terus susternya 

gimana tan? 

Hahaha kamu sekarang manis gitu katanya. 

Kamu sekarang gimana ya terus tak 

ceritain. Syukurlah sekarang kamu lebih 

dewasa suster sekarang juga lebih dewasa 

aku juga gitu haha jadi indah sekali ternyata 

kaya gitu itu. Ketika itu lepas gak tau aku 

gak bisa membahasakan tapi rasanya makin 

tua makin tua lepas aja. 

   

Mungkin karena 

belajar dari sebelum 

sebelumnya ya? 

Hooh haha jadi kaya aku tu harus ada 

hukum keseimbangan nek aku misalkan 

punya duit 100 juta yang lain lain mau 

KSM Mengupayakan 

keseimbangan 

dalam hidup 

+++ 
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cari duit 10 ribu aja susah ya berarti 

harus aku salurkan jadi aku harus 

menjaga keseimbangan keseimbangan 

tersebut. Kalo aku tu berlimpah kasih 

sayang ada anak yang kurang perhatian 

sampe nakalnya tu ampun misal e kaya gitu 

maka aku harus membagikan kasih 

sayangku kepada dia supaya anak ini ada 

perasaan bahwa yang nyayangi koe ki okeh 

dadi koe rasah golek kasih sayang jadikan 

gitu. Jadi aku tu lebih bagaimana mencapai 

suatu keseimbangan gak tau caranya 

membahasakan tapi kaya gitu. 

Jadi bagaimana aku 

bisa mendapatkan dan 

bagaimana aku bisa 

memberi gitu ya tan? 

Iya, nyatane em semua itu seperti yang aku 

katakana hidupku tu 90% hanya 

keuntungan haha  

   

Maksudnya gimana itu 

tante? 

Ya aku jadi kaya gini itu terjadi sendiri gitu 

tanpa tidak perlu aku mengatakan ini 

usahaku. Karena Tuhan membuat aku jadi 

gini sendiri dengan semua peristiwa itu. 

Jadi aku melihat kesulitan itu jadi kecil 

kecil. Jadi itu tidak penting itu kecil banget. 

Padahal dulu tu rasanya besar banget 

kesulitannya tu kaya besar banget  

   

Ternyata itu bisa 

diatasi? 

Iya sekarang tu seneng aja. Itu setelah 

aku mecapai umur 50 aku mengalami 

hal hal kaya gitu. 

BPH Bahagia atas 

pengalaman 

hidup 

+++ 
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Hal hal seperti apa itu 

tante? Lebih menerima 

atau? 

Ya secara.. em ya lebih tenang gitu loh 

lebih damai. Kalo dulu tu masih pengen ini 

pengen itu ya kalo keinginan tu masih ada 

masih pengen diperhatikan, masih 

gampang sakit hati, kalo diperintah sedikit 

njingkat kan aku suka merintah. Lha jadi 

orang tua kan aku jadi merintah merintah 

haha sekarang kaya gitu tu gak penting lagi 

jadi ternyata yang membawa aku keluar 

dari sini atau gak jadi menikah nek tak 

tarik garis besar e em gara gara ada 

perubahan besar di keluarga ku itu loh 

dari anak anak tapi aku sudah jadi 

orang tua gitu loh jadi aku jadi orang 

yang sangat dominan sangat powerfull 

gitu. 

KTH, MP Ketenangan 

hidup, masa 

lalu pribadi 

+++ 

Akhirnya gak mau di 

kekang gitu ya? Apa 

yang menurut tante 

benar itu yang dijalani? 

Iya iya. Sampe pada titik ini nah setelah 

sampe titik ini ya akhirnya aku lepasin satu 

persatu tuing tuing gitu haha. Yang gak 

penting gak penting itu aku lepasin aja. 

Termasuk harta karun tu yo aku lepasin. 

Kalo harta yang berupa kesombongan itu 

yo tak lepasin. Sampe sampe gini loh mbak. 

   

Iya tante gimana itu? Aku pernah waktu itu ada orang jualan soto 

rame banget itu dan dia bisa jualan soto 

rame kalo misalnya sehari 1,5 juta perhari 

itu karena aku yang modalin. Nah aku tu 

sampe kepingin menghajar diriku sendiri. 
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Kadang kadang aku ini udah terlalu damai 

gitu loh terus aku kepingin dionek onekke 

orang gitu loh terus aku pengen jadi tukang 

asah asah e dia sampe orang itu tu jangan 

sampe megangi kaki ku kan sangat hormat 

ya sama aku karena aku yang modalin tapi 

bagiku tu gak penting kamu menghormati 

aku tu. Itu tu sudah tugasku kalo aku 

berkecukupan dan kamu waktu itu gak 

punya modal. Ya orang itu saking 

menghormati aku sampe jangan mosok 

mbak M jangan asah asah. Lha pas liburan 

itu aku jadi tukang asah asahnya dia? 

Seneng banget rasanya gitu. Jadi gini 

rasanya jadi orang rendahan lagi tu kaya 

gini haha 

Kadang kangen sama 

situasi yang dulu tan? 

Heem, kangen sama situasi yang gak bisa 

tak terima terus pernah disini di SD kan aku 

tu dadi tim PPR itu loh. Yang ikut ngajar 

guru guru yang mau pensiun itu loh kan 

dipersiapkan dulu sebelum pensiun pernah 

dibentak bentak sama seorang guru, lha gitu 

kan rupa rupanya udah mulai tua to tapi yo 

belum tua banget jadi yo sak aku tapi lebih 

tua dikit. Jadi kena rematik, lha disini kan 

namanya Santi Darma kan murah ya? Dia 

minta yang ada showernya kek minta yang 

ada air panasnya kek dsb. E mbak e mbak 
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injih bu saya gitukan aku ki nek ora 

nganggo banyu panas ki sikilku iki loh do 

koyo ngene ki, aku ki wis matur romone ora 

neng kene nggone ki, neng kene ki ra ono 

shower e ra ono banyu panas e. buk toyone 

sampun nggih bu saya gitu oh hooh mbak 

kekke kono wae mbak. Terus ibu betah 

penopo obat gosok ingkang menopo ben 

mboten sakit sukunipun iki mbak aku 

tukokno iki mbak. Lha pas hari terakhir pas 

itu malem minggu aku tu ngisi pelajaran 

kewirausahaan sama romo yang dari 

kanisius pokoknya ini yang menyampaikan 

ini dari ini dia pengelolanya santi darma 

sekaligus dia ownernya sini jadi sebenernya 

santi dharma udah mau dilelang pemerintah 

karena ini status hak guna bangunan udah 

tidak digunakan lagi e.. kalo tidak 

digunakan mau ditutup terus ibunya itukan 

kaget ketika aku ngisi dan nutup acara itu 

kaget dia. Dikira aku tu cleaning service 

nya sini terus haha. Waktu itu romo 

direktornya kan cerita asal usulnya sini 

bagaimana aku datang, aku investasi disini 

jadi dia malu sendiri. Aku seneng haha. 

Kalo terlalu tenang tu gak enak pengen usil 

lagi haha.  
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Triangulasi : 20 Agustus 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intenitas 

Udah kenal sama tante 

M berapa lama bu? 

10 wis ono rung yo ya kurang lebih  ya 

wis kaya saudara. Saudara apa yo 

mbak nek saudara temon ki nek wong 

jowo ngarani sedulur sinoro wedi  

   

Kalo boleh tau tante 

magda bisa ada disini 

tu gimana? 

Em kalo untuk awal awal saya tidak 

tau cuma pas  kenal mbak M tu 

kebetulan saya dari desa itukan ada 

pelatihan apa ya dulu tu buat apa ya 

buat jahe instan apa ya, pokoknya ada 

pelatihan kaya gitu aktif mbak terus 

terang kalo ada apa apa gitu saya 

banyak tanya. Karena kurang waktu 

jadi saya minta sok ingin 

berkonsultasi nah akhirnya kita podo 

podo sepaham semakin deket semkin 

raket opo opo dadi wis jadi. 

   

Berarti ibu juga tau 

kalo bu M lajang ya 

sampe detik ini? 

Ya. Dia mantan suster mantan 

biarawati tapi jiwanya sampe 

sekarang menurutku jiwa suster 

menurut saya loh mbak. Karena dia 

seneng opo menurut saya dia keluar 

karena keterbatasan kalo di biara 

itu keterbatasan waktu opo apa 

yang harus diatur gitu to. Lha kalo 

dia keluar dari situ tu dia kan bisa 

 

 

 

 

PB 

 

 

 

 

Ingin menjadi 

pribadi yang 

bebas 

 

 

 

 

+++ 
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lebih banyak berbaur dimanapun 

kapanpun mungkin loh  

Tapi sejauh ini kan 

udah keluar dari biara 

jadi gak ada tuntutan 

atau tugas khusus gitu, 

ibu pernah tau gak 

kalo tante M punya 

pacar gitu? 

Enggak, enggak nek hubungan 

dengan lawan jenis itu gak ada dia 

malah gojek nek misal e kan banyak 

mbak dia banyak bantu saya misal e 

saya down kan saya banyak konsultasi 

banyak dibantu, kan dia malah sukane 

gojek kan banyak kae temenmu kan 

isih anu mbok dinganu.. ah wis ora 

kayanya gak ada rasa ketertarikan gitu 

malah seneng e gojek. Paling bilang 

karang aku ki ra payu payu e kadang 

gojek gitu  

   

Kalo kanan kiri 

banyak omongan gak 

kan kalo Jawa identik 

dengan budaya kalo 

perempuan harus 

menikah ya? 

Nek itu enggak, cuma temen temen 

saya eh itu mbak M kalo bareng cah 

cilik cilik malah isih koyo cah ABG 

memang gak lihat mbak. Memang dari 

postur tubuh e kecil mungil jadi gak 

kelihatan to kalo dia itu sebenernya 

umurnya udah sama saya aja udah tua 

dia. Mah justru temen temen tu sok 

ngodani istilah e tu kan biasa to nek 

cowok tu macari atau apa itu genti 

malah di ketawain wah koe ki sak 

anak ku sak opo gitu loh nah seperti 

itu. Nanti nek sama sama ha koyo aku 
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ki ra payu payu mulane karang ra di 

dasarke kok kon payu.  

Cuma ibu kan udah 

mengenal tante M 10 

tahun pernah gak 

cerita mengani hal 

duka ke ibu? 

Oh iya. Terbuka banget    

Nah itu apa bu? Yo ada beberapa sih point point 

dalam proses kehidupannya dia 

hingga sampe saat ini e dia sebagai 

e dilahirkan sebagai perempuan 

lebih besar dibanding dengan 

perempuan adiknya. Terus saudara 

lainnya kan laki laki jadi dia 

merasa paling lebih bertanggung 

jawab dalam keluarga setelah 

sepeninggalan ibu dan bapaknya 

nah itu mbak M. bahkan yang 

mengawinkan istilah e sek 

ngewuhke kakak kakakanya 

adeknya juga mbak M jadi dia 

bener bener bertanggung jawab 

semuanya. Terus untuk proses dia 

sampe sekarang ini ya banyak sekali 

sampe opo ya istilahnya karena 

dipaksa untuk sekolah yang sesuai 

dengan keinginan orang tua bapaknya.  

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+++ 
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Itu apa buk dulu? Em opo yo itu, opo yo pokok e 

sekolah aduh saya lupa yo mbak 

sekolah apa pokok e mbak M tadine 

gak seneng akhirnya dia sampe 

dititipkan ke saudara bapaknya juga di 

Jakarta itu tapi sama apa ya sama 

sepupu jadi sama anak e pakde opo 

budenya yo jaman itu. Itu istilahnya 

dianggap apa ya suka di.. mungkin 

karena mbak M em koyo do kurang 

ajar mungkin ada yang cowok. Sampe 

akhirnya dia lari dari tempat budenya. 

Itu terus dia pernah menyamar di 

kerjaan itu istilahnya jadi em 

pembantu untuk ngopeni orang yang 

tua yang udah sakit kebetulan anak 

anaknya pada di luar negeri atau 

dimana itu sampe ibu e curiga iki 

wong kok nek munine pembantu kok 

bocah iki pinter ngerti penyakit iki 

kudu ngene ngene. Akhirnya 

terbongkar punya ijazah medis gitu 

terus sampe seperti itu juga cerita 

sama saya. Terus e apa hampir nikah 

juga pernah, nikah sama dokter sudah 

waktu sudah ditentukan bahkan 

mungkin pokoknya banyak yang 

dikasih tau apa bahkan undangan udah 
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disebar. Itu gagalnya mbak M kan 

orangnya dia waktu itu mau mendaki 

gunung atau apa ya dia pokok e 

seneng lah camping camping itu. Ya, 

terus sama itunya apa tidak 

diperbolehkan atau apa gitu loh terus 

mbak M nya yo apalagi ini kegiatan 

mungkin buat mbak M penting saya 

gak tau ya. Terus akhirnya tak 

bilang I lha kenapa daripada duwe 

bojo sesok misal e aku kepengen 

ngene aku ora oleh ngene ki opo 

gunane seperti itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin menjadi 

pribadi yang 

bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus gimana bu? Em ya memang orangnya sebetulnya 

apa ya punya sifat keras tapi 

sebetulnya gak keras saya bingung 

sendiri kadang dia tu lembut gitu 

loh. Karena apa kalo dia punya 

kemauan keras ya, tapi emang ada 

benernya. Kadang sama saya kadang 

ada selisih pendapat atau apa apa gitu 

yo biasa. Tapi itu yo sudah wajar to 

tapi gak ada apa apa sampe kita njuk 

terus anu enggaklah. Kadang kadang 

kita kan misal nek saya pengen punya 

usaha ini mbak M itu tu harus gini gini 

misalnya, saya orangnya juga keras 

mbak makanya kalo sedang berbeda 

KP Kepribadian 

yang keras 

++ 
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pendapat ya sudah kita sama sama 

diam sebentar. Nah itu nanti terus 

sambung lagi seperti itu. Itu istilahnya 

tu dia kalo makan sendiri malah gak 

enak mbak tapi kalo makan bareng 

bareng sama temen sama kita kita ini 

malah dia mungkin punya rasa 

kenikmatan tersendiri. Jadi nek ming 

duit e mung dinggo opo nggo njajakke 

konco konco nggo ngamal tu wis 

sudah biasa ya.  

Kalo orang yang 

hidup sendiri yang gak 

punya suami mesti 

nandangi semuanya 

sendiri kan bu? Lha 

selama hidup disini 

ibu pernah melihat 

tante M mengalami 

hal yang gak 

mengenakkan gak bu? 

Ya kaya kesepian dll? 

Kalo masalah kesepian dalam hal hal 

seperti kita sama laki laki itu enggak 

sama sekali gak pernah sama sekali 

tapi kalo misalnya dia diperlakukan 

berhubung dia cuma sendiri ya e 

perempuan sendiri kadang kadang 

kalo di wilayah sini sekitar sini ada 

sing banyak to preman yang 

misalnya minta opo opo gitu. Nah 

seperti itu digedor gedor malem 

malem. 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

 

Dipalak 

 

 

 

 

 

++ 

Oh itu pernah bu? Iya ada, karena sini yang bertanggung 

jawab mbak M ada sedikit miss atau 

miss komunikasi ada hal hal yang 

membuat orang itu jadi salah paham 

ngertine pokok e mbak M sek salah 

ngamuk ngamuk. Iya dibawain 
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semacam parang atau apa tapi dia yo 

tetep kendel berani. Istilahnya nek 

selama kita bener dia tu gak, iya 

pokok e dia kalo bener dia berani gak 

takut.  

Berarti di masyarakat 

juga ada konflik 

semacam di adu 

domba gitu njih? 

Iya, iya misale kaya gitu. Ya kan 

maklum mbak sini kan orang daerah e 

sini muslim teteg mbak M cuma 

sendiri yowis kadang kadang istilah 

e do di bully tu biasa tapi mbak M 

tu untungnya orangnya cuek. 

Memang lu gue pikirin gitu haha. 

Seperti itulah yang penting kita gak 

mengganggu orang disekitar kita gak 

merugikan orang lain. Mbak M 

disinikan ada apa apa 17an sini minta 

sana minta. Kadang kadang do dikasih 

hati minta rempelo nah gitu loh.  

 

 

 

RD 

 

 

 

Mendapat 

rundungan oleh 

sosial 

 

 

 

++ 

 

Itu misalnya gimana 

bu? 

Ya itu misalnya donatur kan 

ngasihnya berapapun to mbak. 

Dikasih 100 mintanya 500 nah itukan 

misal e seperti itu. Kadang kadang do 

dimanfaatkan lha wong usahane 

gedene sak mene. Mereka kan tidak 

tahu mbak M disini gak semata mata 

mencari keuntungan. Kalo misal mau 

mencari keuntungan saya kira modal 

invest disini ya saya kira dulu itu 
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karena disini tu pernah trauma punya 

klinik di Jakarta dijual karena, e waktu 

itu ada apa rapat atau apa pokok e 

diluar kantorlah terus temen temennya 

disuruh duluan kecelakaan meninggal 

semua. Dari situ mbak M bikin trauma 

dan memutuskan pindah darisana 

terus sana dijual. Itu terakhir di 

Jakarta terus menjual asset asset yang 

disana terus kesini. 

Terus kesini? Padahal 

disini juga gak ada 

sanak saudaranya ya? 

Iya, wah apalagi disini saya disini nek 

suruh sendiri we rak wani mbak. Itu 

memang luar dalem udah teruji bener. 

Itu luar dalemnya udah ya memang 

karena kehidupnya dari kecil 

ditinggal ya pokoknya coro carane 

ki wis keno garam anune kehidupan 

tu udah bener bener. 

 

 

 

MP 

 

 

 

Masa lalu 

pribadi 

 

 

 

+++ 

Kalo relasinya dengan 

masyarakat bu? 

Yo baik baik saja saya kira gak 

masalah, cuma nek koyo mbak M itu 

karena dia dulu gak terbiasa hidup ini 

ya karena lama di Jakarta dan di biara 

jadi misalnya nek gak tonggo deket 

ada sripah yo gak rewang koyo nek 

wong kampung kan koyo sehari 

paling paling yo sebentar. Tapi yo 

selama ini mereka yo gak masalah  
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Tapi ibu pernah 

denger orang 

membahas soal 

statusnya tante M? 

Mungkin yang gak pada tau yo pada 

bilang wah eman eman ayu ayu kok ra 

gelem duwe bojo itu udah pasti. Kalo 

yang sudah ngerti gak masalah karena 

dia keluar dari biara gak semata mata 

untuk menikah to? Istilahnya kan gitu. 

Ya kadang kadang nek orang yang 

awam kaya gitu, wong gene yo ayu 

kok ra gelem duwe bojo  

   

Dulu padahal juga 

udah pernah mau 

nikah njih ? 

Heem dokter loh itu mbak pokoknya 

udah lama. Mungkin karena dia udah 

lama membiara jadi merasa gak mau 

hidup ini sia sia. Cuma kadang kadang 

perbedaan pun apa e perbedaan 

tanggung jawab seperti saya kan 

rumah tangga tanggung jawab saya 

kan lebih banyak ya misal e anak anak 

suami e misal e sekalipun udah gede 

selama mereka tidak mampu dan tidak 

bisa melakukan kan mesti saya. Nah 

kadang kadang mbak mbak M kadang 

kadang menegur anakmu wis gede 

gede nopo anu koe wis ndadak 

nyepakne mangan. Ya nek menurut 

saya nek seorang ibu nah kan kadang 

kadang mungkin dia tidak merasakan 

tapi yo tak maklumi yo maklum lah 

nek seperti itu jadi gak gak pernah tak 
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permasalahkan mungkin karena hal 

hal seperti itu mungkin dia udah 

kelewat bener bener mandiri mbak 

anak wis gede gede mosok kumbahan 

sik ngurusi koe nah itu loh. Nek orang 

tua seperti saya bukan karena anak 

males atau apa mereka sake ibunya 

biasanya ngurusi proyek pulang 

malem terus pagi bangun nya apa 

terus do enak enakan anak lanang ki 

sudah biasa kan mbak mungkin 

seperti itu. Karang yo ada temenku 

yang yo karang durung omah omah ki 

yo ngono kui.  

Pernah sampe 

telinganya tante M 

terus cerita sama ibu 

gitu gak? 

Oh enggak, maksudnya ngomong gitu 

karena dia gak merasakan e tidak 

merasakan nek kita itu kan jeneng e 

punya anak sama suami dia kan 

enggak jadi nek mau apa kita tu 

pertimbangan duh engko anakku piye 

bojoku piye. Nah kan seperti itu. Tapi 

nek sampai terus ke hati tu enggak. 

Cuma sebatas buat catetan kita. Yo 

memang nek orang yang gak 

berkeluarga itu apa istilahnya itu 

kurang lebihnya tanggung jawabnya 

nalurinya kan naluri ininya 

perbedaannya cuma disitu aja. Ya tapi 
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untuk masalah apa gitu dia yo 

ngatekke mbak sama anak saya sama 

suami saya tu ngerti lah pokoknya apa 

apa tu secara umum gitu loh maksud e 

nek secara khusus yang namanya 

naluri ibu kan beda haha.  

Berarti udah  lama 

sekali tante M disini? 

Ya udah lama sekali mbak udah 15 

tahunan ada belum ya? 

   

Terus kenal sama ibu 

10 tahun? 

Ya kurang lebihnya.     

Kalo untuk etika di 

masyarakat itu seperti 

apa? 

Ya baik, sama saudara saya e ya 

sama saudaraku kaya saudara dia 

gitu istilah e yang pertama kali 

kenal tu saya sama saya sak 

keluarga sama saudara saudara 

saya jadi baik semua haha. 

SP Memiliki relasi 

sosial positif 

+++ 

Berarti udah kenal 

banget ya? 

Iya, wong kemarin saya kerumah adik 

saya aja itu ikut kok adik saya yang 

dari Lombok. Orangnya tu gampang 

og mbak itu familir gampang kenal 

lah.  

   

Supel gitu ngih? Heem supel.  KP Memiliki 

kepriadian yang 

supel 

++ 

Pernah gak cerita 

sama ibu menjadi 

lajang pas disini? 

Ya anu pernah mbak, dulu pas anu ya 

misalnya kalo adik adiknya pas sini 

Jogja gempa itu, waktu itu jogja kan 

ada gempa ada yang tidak menjawab 
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ada yang oh gitu begitu mereka lihat 

tv parahnya seperti apa jogja wu baru 

telpon semua. Sama mbak M dicuekin 

gentian gak dibales. Nah kadang 

seperti itu 

Malah keluarganya 

sendiri seperti itu ya? 

Iya iya, karena dulukan juga konflik to 

mbak. Mbak M itu yang pas dulu di 

Jakarta juga sama kakaknya apa itu 

istilahnya kalo e kalo di rumah hanya 

untuk ngumpulke konco konco gitu 

gak boleh, dia keluar dari rumah tu 

juga nganu loh mbak istilahnya gak 

tau yowis sak nggon nggonlah tidur yo 

di rumah sakit, kan kerja juga di 

rumah sakit to dadi nek tidur kadang 

yo di rumah sakit  

   

Berarti juga ada 

problem di rumahnya 

ya? 

Iya, pokoknya sama saudara 

saudaranya itu e kadang kadang itu 

dulu do misal e apa tu do menentang 

tidak mendukung  

   

Padahal semua yang 

membiayai semua 

tante M? terus gimana 

bu? 

Iya iya, yo nek sekarang saya rasa gak 

masalah ya kadang kadang sampe 

adiku nek karo aku gelut wae nganu 

nganu ya seperti itu. Tapi ya namanya 

keluarga tetep gak bisa mbak. Ya 

istilah e habis cakar cakaran ya tetep. 

Cuma kadang kadang kaya gitu dia itu 

merasa punya prinsip seperti ini tidak 
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dibenarkan sama keluarganya gitu loh 

nek misal punya apa apa gitu ya gak 

usah gini gini kamu tu anu sendiri 

misal e kaya gitu. Pernah cerita kaya 

gitu keluarganya sendiri menentang. 

Tapi mbak M kan seperti itu nanti 

lama lama mereka tau sendiri.  

Kejadian apa lagi 

yang pernah dialami 

tante M selain 

kejadian itu? 

Ya dia itu juga banyak ditipu orang 

juga kok mbak. Dia itu udah biasa, 

pingin e kan bantu anak anak muda 

sek gak punya pekerjaan mau dibantu 

dibikinke usaha usaha apalah  

   

Orang sini? Yo enggak, mahasiswa mana saya gak 

tau wong saya juga belum begitu 

kenal terus akhirnya mereka pada 

diem diem tau tau pada nah gak 

bertanggung jawab misale laporan 

gak dilanjutin alasan  e apa waton gitu 

loh temen e yo ada sampe modal 

berapa pun habis tapi ya kadang 

meraka gak em apa malah menjauh. 

Malah menjauhi gitu loh wis coro 

carane wong duwe utang ora 

ngrumangsani nyaur tapi malah 

ngedoh biar gak anu. Neng mbak M 

kan sik penting ngomong terus opo ya 

rasa yang penting mbak M tu rasa dadi 

kita misal punya keinginan apa tapi 
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tunjukkan saya pasti bantu, tapi nek 

mau bantu gimana kalo njenengan 

sendiri tidak punya usaha nah seperti 

itu. Saya tu banyak dibantu kok bener 

waktu saya jatuh itu wah bener mbak 

pokok e itu ya bener pokok e di 

dukung totalitas dari segi finansial 

wah pokok e modal opo opo. Makane 

dibilang sedulur sinoro wedi coro 

carane nek dia mangan enak nek ra 

ono koncone gak enak kok malahan   

Pernah cerita sama ibu 

gak keinginan tante M 

untuk menikah? 

Em nek pengen menikah juga itu 

enggak ya itu tadi, belum tentu 

menikah itu membuat kita bahagia. 

Apa to takaran e kebahagiaan kita tu 

kan setiap masing masing nganu 

mungkin berbeda. 

   

Ibu tau gak hal 

mendasar yang 

membuat tante M 

tidak ingin menikah 

selain untuk 

kebebasan? 

Ya mungkin dia punya trauma saya 

juga gak tau karena kan Rahim yang 

satu sudah diangkat gitu. 

   

Oh berarti berkaitan 

dengan kesehatan 

ngih? 

Iya, tapi itu tidak pernah diutarakan 

sebagai unek unek. Tapi menurut saya 

itu juga enggak  

   

Kalo bisa dilihat 

secara mata ni ya bu, 

Iya malah iya sendiri gini. Kadang 

kadang yang saya khawatirin tu malah 
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tante M ini kira kira 

bisa menikmati masa 

singlenya gak? 

pas asma itu bener karena dia kan gak 

punya siapa siapa disini. Kalo dia itu 

bisa telpon saya pasti kita terus sigap 

kesini saya nganter atau saya apa 

bawa dia pake mobil ke panti rapih. 

Kan enggak mbak dulu tu pernah meh 

sampe telat atau opo gitu ya tapi 

kebetulan temen yang ada disini mbak 

S itu pas kerumahnya ya nek enggak 

itu yowis bener loh mbak. Nek asma 

ki yaw is susah di khawatirkan, malah 

nek mati yowis ben guang kalen 

malah gitu. Pemikiran dia itu enak 

gitu loh mbak gak terlalu yowis nek 

mati kembali ke tanah wis sek penting 

selama iki saya berbuat nah mungkin 

seperti itu. Kadang kadang romo itu 

mbak M itu diopeni ya bu A kalo sakit 

dilihat lihat. Kalo saya ngancani disini 

malah saya yang turu haha. Nek 

simbok simbok ki wis kesel dia gak 

bisa tidur di buka jendelane ben 

udarane seger malah saya sing ngorok.  

Kalo disini tante M 

udah nyekel gawean 

apa aja? 

Wah banyak mbak usahane. Jamur 

itu udah berpuluh tahun juga to dia 

sampe kerja sama sama orang 

Bogor. Sek professor e IPB, e 

pernah jadi opo e di bojonegoro 

AKT Aktif +++ 
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sana ikut tim pelatihan budi daya 

jamur kan biasa to kalo untuk 

pertanian gitu. Ada pemuda di 

masyarakat seperti itu. Disamping 

itu dia juga masih penanggung 

jawab di kimia farma. 

Semua cabang itu? Kalo jogja iya, cuma orangnya 

sederhana mbak beli mobil tu gak mau 

kalo gak butuh tenan. Beli mobil tu 

untuk adik e yang di semarang itu, 

untuk ngegrab sekarang. Nek dia 

seneng dengan supra paling paling 

nek kemana itu sama saya sama suami 

saya sama anak anakku sama mbak E 

itu. Ya nek disini sedulur e ya saya 

mbak, mbak E ya pokoknya saya 

mbakyu saya. Kalo ada apa apa tu yo 

saya. Tetangga tetangga itu juga kalo 

anu kok mbak M gak ketok sudah 

kaya gitu.  

   

Kalo kanan kiri yang 

suka ngomongin soal 

statusnya gitu juga ada 

ya bu?  

Ya ada, nek orang sini ada mbak tapi 

kalo saya secara pribadi karena 

mungkin saya udah tau ya. Nek dulu 

ya saya sering mbak koe ngopo to 

mbok wis rabi wae, saiki tak takon nek 

koe duwe bojo ro anak ki kepanak 

ora? Haha kadang dia balek bertanya 
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sama saya kaya gitu. Wis aku tak 

ngopeni koe koe wae  

Kaya udah ada yang 

menjadi pengganti 

gitu ngih? 

Iya, ya itu tadi mbak kebahagiaan tiap 

orang kan berbeda. Ya dia berbagi, 

berbagi ilmu, berbagi rejeki berbagi 

kebahagiaan. Kan ponak ponakan e 

juga dia yang support biaya kuliah 

opo opo  

 

 

 

 

DK 

 

 

 

Dibutuhkan oleh 

keluarga 

 

 

 

 

+++ 

Pernah mengeluh juga 

sama ibu, soal 

keluarganya yang 

kadang gak ngajeni? 

Iya, kan yo manusiawi to mbak. Tapi 

dek e yo tetep sayang sama 

keluarganya itu kan cuma sisi e anu 

mereka kan tidak tahu yang 

sebenarnya gitu aja haha menurut saya 

seperti itu. 

   

Kalo menurut itu ada 

gak mimpinya tante M 

yang tertunda karena 

beliau melanjang? 

Em opo ya mbak, kayanya itu yang ex 

biarawati itu pada punya tabungan 

yang gak bisa di uangkan. Waktu itu 

nyuruh suami saya nemeni cari 

passport wah iki meh neng Thailand 

po mbak? Ya cuma itu. Ya dia 

senengnya cuma mencari hal hal yang 

baru karena pernah bilang sama saya 

setiap 10 tahun itu mesti dia ganti 

ganti anu apa profesi. Dulu pas di 

Jakarta 10 tahun di klinik apa itu gak 

tau terus habis itu ganti kemana 

kemana ke papua kemana kemana gitu 

lah udah 10 tahun. Terus disini juga 
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udah 10 tahunan. Yo CU nek gek 

digedekke ben mapan. Ya ada tahapan 

tahapan ndilalah nek udah 10 tahun 

terus ganti opo ganti opo gitu loh 

mbak. Mungkin buat anu kejenuhan 

biar gak jenuh.  

Pernah cerita gak bu 

kalo tante M nyesel 

gak punya suami? 

Enggak, malah dia bener bener nerima 

itu mbak.   

   

 

Lampiran 1.3. Subjek 3 

Wawancara I : 30 Juni 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Mbah bisa cerita dulu 

relasinya dengan orang 

tua itu seperti apa? 

Em kalo itu sih wajar wajar aja biasa 

biasa aja seperti pada umumnya, kita 

kan keluarganya itu 3 perempuan 

semua terus ya masa masa sekolah 

seperti biasa menyenangkan. SD nya di 

sekolah Kristen SMP nya di sekolah 

katolik SMA nya saya di santa maria 

katolik terus bude N di SMEA terus 

kalo uti N kan di marsudi luhur.. em 

seperti orang orang Jawa biasalah akrab 

dengan orang tua, nurut sama orang tua, 

takut sekali waktu itu memang. Anak 

anak dulu kan sama orang tua nurut. 
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Ketika dikatain 1 2 itu udah enggak 

berani apa apa. Terus kalo main ya 

wajar wajar aja sebatas jam 9 harus 

udah pulang terus apa lagi ya? 

Takut sama orang tua, 

apa yang ditakutkan? 

Bukannya takut sih ya nurut gitu 

istilahnya. Misalnya soal kenakalan 

anak pada waktu itu umumnya 

berantem misalnya sama berantem 

sama temen dibilang ndak yaudah gak 

berani. Terus apa ya patuhnya juga sih 

misalnya harus ke gereja ha gak bisa 

ngelawan bukannya gak bisa gak berani 

ngelawan. Gitu memang gak mau 

melawan kita ini kan anak peremuan 

semua nurut sama orang tua gitu loh 

dan memang gak mau apa ya em orang 

tua tu jadi kepikiran atau sakit hati gitu 

loh jadi yaudah ikut aja maunya kamu 

sekolah ini kamu sekolah itu ya gitu.  

   

Kalo buat relasi dengan 

saudara kandung, adik 

adik gitu? 

Woh akrab sekali kan perempuan 3 

yaudah akrab sekali kalo pas berantem 

di luar dibantu pasti siapa berantem yo 

diewangi gitu haha. Dan memang em 

apa ya menghormati em gimana ya 

ceritanya tu gak kaya orang lain pada 

umurnya yang kadang cuma manggil 

nama atau apa gitu loh ya mbak adik 

gitu loh jadi gak bisa gak gak apa ya 
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udah dididik kamu harus seperti ini gitu 

loh kakak kamu harus seperti ini adik 

kamu harus seperti ini. Jadi kita saling 

ngemong saling sayang gitu loh. 

Berantempun kalo di luar mesti di bantu 

gitu. 

Berarti dari kecil 

memang udah akrab 

ya? Gak ada konflik 

gitu ya? 

Heem heem, paling berantem sehari 

dua hari udah selesai anak anak kan 

wajar to kalo berantem apa rebutan apa 

tapi terus baik lagi gak ada yang terus 

jotakan berapa bulan gak ada.  

   

Kalo sama mbah 

kakung? 

Sama mbak kakung, baik juga sih cuma 

baik hubungannya tetep baik Cuma 

lebih nurut sama mbah putri gitu loh 

karena kan jarang di tungguin jarang , 

kalo mbah kan tiap detik tiap menit 

mesti ditungguin mesti ketemu belajar 

juga ditungguin. Kalo mbah(kakung) 

kan jarang ketemu gitu loh jadi ya tetep 

aja tetep hormat tetep gak ada masalah 

apa apa gitu loh.  

   

Kalo jarang ketemu 

berarti dulu rantau atau 

gimana? 

Kan harus muter haha. Dong gak? Kan 

gak bisa nunggu di rumah kan harus 

kemana kemana gitu loh. Jadi kan 

intinya tetep gak bisa kaya orang orang 

lain yang ditungguin di rumah 

sepanjang pulang kerja tapi itu kan hari 

apa hari apa. Jadi intinya gak tentu gitu 
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lah. Tapi tetep baik tetep hormat tetep 

sayang.  

Waktu itu pernah 

merasa iri gak kok 

bapakku sendiri harus 

gentian-gantian dengan 

keluarga yang lain? 

Cuma kadang jengkel kasian sama 

mbah uti itu loh. Buyut uti itu loh. 

Kok kayanya kasian gitu loh dan 

perjuanganya betul betul weh gitu 

loh strong gitu loh. Kan gak mesti 

ditungguin misalnya butuh sesuatu 

kan harus nyusul ke pasar gitu loh 

minta jatah belanja. Tapi baiknya 

juga tu akung tu untuk hal sekolah tetep 

dipenuhi gitu loh ya uang sekolah ya 

uang ya semuanya lah perlengkapannya 

lah. Tetep seperti biasa tetep dipenuhi 

cuma kadang kasian ibu, kasian uti kan 

terlalu apa ya sebetulnya single perent 

ngurusi 3 anak pas jaraknya juga gak 

terlalu jauh gitu loh harus ya segala cara 

waktu itu ditempuhlah untuk bisa 

sekolah gitu loh cuma kadang ya itu 

kasian gitu loh sendirian harus ini harus 

itu sendirian sebagai ayah sebagai ibu 

ya sebagai temen ah sebagai gurulah ya 

macem macem cuma itu aja tapi ya 

gapapa sih sama buyut akung ya gapapa 

tetep baik aja  

MP Masa lalu pribadi +++ 

Tadi mbah bilang 

sempet jengkel juga, 

Oh kalo sebetulnya jarang jarang 

seperti itu ya, jarang terlontar soalnya 

   



289 
 

 
 

biasanya kalo jengkel 

uti terus gimana? Apa 

yang dilakukan? 

intinya kan buyut ini kamu terserah gak 

dirumah tapi uang anak anak tu cukup 

untuk hidup sehari hari tu dipenuhi jadi 

gak masalah gitu loh kamu harus disini 

itu enggak. Dulukan malah sering 

disatunya gitu loh jarang di uti malahan 

buyut uti ini malah terserah gimana tapi 

uang belanja ada uang sekolah ada gitu 

aja pokoknya dipenuhi silahkan mau 

gimana.  

Berarti relasinya uyut 

kakung sama putri 

gimana itu? 

Ya tetep baik, uyut kakung tu malah 

takut sama uyut uti tu dominan kan 

soalnya di rumah udah jarang 

ditungguin harus ngurus ini itu sendiri 

jadi kalo ada uyut kakung dateng 

yaudah tetep yang dominan tetep uyut 

uti tetep ini ini aja. Gak pernah kamu 

harus disini hari ini ini enggak gak 

penting semua yang penting untuk 

makan setiap harinya itu cukup udah 

gak dimasalahkan. Relasinya tetep baik 

selagi dateng ya diladeni mau makan 

mau minum apa 

   

Tapi gak pernah ada 

kekerasan? 

Enggak.    

Untuk relasi sendiri 

sebenernya gapapa 

Iya, cuma kadang kasian gimana yak 

ok aduh yaudahlah seperti itu tapi ya 

mau gimana lagi gitu loh. Kadang 

MP Masa lalu pribadi +++ 
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berarti ya? Cuma 

kadang agak kagol itu? 

untuk hal itu kadang susah 

dijelaskan tapi mau gimana lagi 

harus seperti itu gitu loh. Itu kan 

kerasa banget kan pas masih sekolah 

setelah kita kerja yaudah gak masalah  

Kalo keinginan pribadi 

dari uti sebenernya 

meninginkan kondisi 

keluarga yang seperti 

apa? 

Kalo sebetulnya kalo kaya keluarga 

normal yang lain harus lengkap to 

kumpul setelah kerja ngobrol 

bareng, makan bareng tapi kan dengan 

keadaan seperti itu kan kita jadi terlatih 

dan terbiasa gitu loh jadi gak masalah 

gitu loh. Selagi semua cukup ada untuk 

uang sekolah untuk sangu untuk apa 

lengkap ya itu gak masalah gitu loh. 

Jadi terus biasa aja, gak pulang pun gak 

dateng pun biasa aja.  

PBL Presepsi buruk 

terhadap laik-

laki(ayah) 

+++ 

Em udah sampe seperti 

itu ya? Kalo gak ada 

eyang kakung berarti 

gapapa? 

Ya gapapa hooh haha kadang kan kita 

perempuan tumbuh remaja suka usil ya 

kalo uyut kakung dateng itu malah 

wah orang asing haha orang asing 

dateng haha. Cuma seperti itu kita ya 

namanya perempuan gak pernah 

ditungguin kita jadiin bahan becandaan 

gitu loh yaudah.  

 

 

PBL 

 

 

Presepsi buruk 

terhadap laki-

laki(ayah) 

 

 

+++ 

Berarti pernah bilang 

gitu juga didepan yut 

kakung? 

Oh enggak, gak pernah didepan uyut 

akung. Cuma dibelakang. Kitakan gak 

berani menyakiti hati orang tua gitu loh. 

Anak anak jaman dulu tu lain sama 
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anak jaman sekarang, anak jaman dulu 

tu menjaga banget perasaan orang tua. 

Walaupun kadang 

kagol juga ya? 

Iya hooh, kagol. Apalagi sama 

kondisi eyang uti sendiri itu kan kalo 

kita kurang ajar kan tambah sakit to 

untuk uyut utinya udah nurut aja gak 

macem macem gitu  

MP Masa lalu pribadi +++ 

Berarti sampe usia 

dewasa udah biasa 

dengan situasi seperti 

itu ngih? 

Heem cuma setelah kita masing masing 

kerja tu jadi tambah gak masalah gitu 

loh monggo wae silahkan. Untuk uyut 

uti udah kita penuhi yaudah tambah 

gak masalah. Gak ada masalah apa apa 

udah seperti biasa aja gitu, dateng ya 

kumpul kita ngobrol makan bareng 

gitu. Apa misal pengen apa waktu 

belum kerja loh kita minta nembung 

pengen apa apa apa setelah kerja 

yaudah biasa aja.  

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

++ 

Kalo untuk semuanya 

ketiga anaknya 

relasinya dengan uyut 

kakung gimana? 

Ya gak terlalu akrab sih. Ya itu tadi 

kaya wah orang asing teko orang 

asing teko haha. Jadi biasa aja gak ada 

yang gimana gitu. Dulu waktu SMP ya 

masih dianter pake sepeda ya tapi tetep 

aja. Terus kalo mau sesuatu terus gak 

ada gitu ya kita ke pasar istilahnya 

jaman dulu ya nyusul buyut kakung. 

Minta ini itu. Gak ada yang terlalu 

akrab biasa biasa aja gitu.  

PBL Presepsi buruk 

terhadap laki-

laki(ayah) 

+++ 
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Berarti dari awal udah 

menerima 

kenyataannya seperti 

itu? 

Heem udah menerima kenyataannya 

seperti itu. Memang dulunya tu aduh 

dibagi bagi kesannya kan kaya gitu tapi 

seiring berjalannya waktu kita makin 

dewasa tambah usia yaudah. Cuma kita 

menjaga banget si uyut uti hooh. 

Jangan sampe terus sakit hati terus 

apa dengan kita kurang ajar kan 

malah nyakiti to yaudah kita nurut 

aja ya, dengan kondisi ya waktu itu 

pas pas an istilahnya.  

 

 

 

 

 

KE 

 

 

 

 

 

Keterbatasan 

ekonomi 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo untuk yut uti dulu 

ngasih pengertian ke 

anak anaknya gimana 

berakitan dengan 

kondisi ini? 

Dulunya tu sakit banget uti N kan 

udah besar terpautnya sama saya 5 

tahun selagi saya kecil 1,5 tahunan 

punya adik uti Na tadi. Nah kayanya 

dia tertekannya tu saat itu terus uyut 

kakung masih itu sempet rame waktu 

itu sempet ribut  

MP Masa lalu pribadi +++ 

Oh sempet rame juga? Heem tapi sama yang anu    

Sama istri yang sana?  Heem sama yang istri sana. Ibunya uti 

R itu  

   

Terus gimana waktu 

itu? 

Yaudah jaman dulu kan gak ada hukum 

jadi ya selesai gitu aja. Kepalane yang 

sana dibacok sama uyut uti jaman dulu. 

Kan jaman itu kan susah uyut tu 

dipinggir jalan tu jualan apa rombengan 

atau apa ada pisau ada apa apa gitu loh. 

Waktu itu pas masih kecil kecilnya ya 
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itu ambil parang atau sabit gitu terus di 

anu ke orang itu pas sama uyut kakung. 

Bacok gitu aja kepalanya yaudah dulu 

kan gak ada urus urusan kalo sekarang 

dibawa ke kantor polisi di penjara ya 

dulu sih enggak. Cuma setelah itu 

katanya puas utinya haha.  

Berarti dendam ya? Iya sedikit banyak pasti ya dendam. 

Gak bisa bilang enggak to, anak anak 

masih kecil  

   

Berarti mbah S melihat 

kejadiannya juga? 

Enggak, saya kan masih kecil     

Cuma dari cerita 

berarti? 

Heem cuma dari cerita. cuma kan 

semata mata to uyut kakung itu kan 

istilahnya satu kampung to. Kan di 

suryowijayan to tiga tiga nya. 

Donjuan banget haha.  

PBL Presepsi buruk 

terhadap laki-

laki(ayah) 

+++ 

Kalo untuk mbah S 

sendiri memandang 

ayahnya seperti apa 

dengan kondisi seperti 

itu? 

Ya cuma eh eh haha gimana ya 

ngomong nya kok segitunya. 

   

Segitunya gimana uti? Kok bisa melakukan hal seperti itu PBL  Presepsi buruh 

terhadap laki-

laki(ayah) 

+++ 

Kok tega gitu? Hooh. Cuma akhirnya sadar orang 

jaman dulu kan seperti itu orang orang 

jaman dulu kan seperti itu entah karena 
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pendidikan entah karena apa enggak 

ngerti gitu haha. Banyak gitu loh yang 

seperti itu.  

Jaman sekarang tu juga 

banyak sebenernya 

yang kaya gitu mbah 

cuma gak ketok. 

Ya mungkin orang jaman dulu tu 

lebih berani, kalo sekarang kan 

istilahnya selingkuh. Mungkin gitu, 

betul juga.  

MP Masa lalu pribadi +++ 

Berarti sejak mbah S 

kecil emang udah 

ditinggal sama ayah ya? 

Hooh soalnya kan istri juga yang 

dideket perempatan taman sari itu. Kan 

ada 3 kan disitu. Otomatis yaudah 

muter muter kaya gitu  

   

Giliran ya berarti? Heem, ya cuma ini buyut ini terserah 

koe meh neng endi terserah pokok e 

jatah belanja jatah makan terpenuhi gitu 

aja gak masalah koe meh piye piye sak 

karepmu gitu istilahnya.  

   

Kalo ketika usia remaja 

SMP  gitu seperti apa? 

Apakah sudah bisa 

lebih menerima? 

Heem, cuma anu cuma apa ya di em 

tetangga disekeliling tu jadi sama 

kita tu dipandang rendah banget gitu 

loh mungkin karena gak ada 

bapaknya yang stand by di rumah 

gitu to, otomatis sama mereka tu ya 

dipandang rendah. Misal anaknya 

pacaran terus pacarnya dateng itu 

dikelilingi kaya diawasi gimana gitu 

loh. Mungkin kalo ada bapaknya gak 

mungkin berani kaya gitu kan ha 

mereka itu kaya keliling ngawasi atau 

MP Masa lalu pribadi +++ 
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apa gitu loh. Itu dirasakan sejak muda 

begitu.  

Sampe begitunya ya? Heem ya otomatis karena gak ada 

laki lakinya semua di rumah 

perempuan semua dan lagi pas pasan 

jadi rendah banget gitu loh di mata 

mereka.  

MP Masa lalu pribadi +++ 

Tapi pernah ada 

perlakuan yang 

membuat trauma 

tersendiri gak? 

Oh enggak. Soalnya kan waktu itu 

kita juga tertib gitu loh jaman dulu 

tu kalo pacarana kalo udah jam 9 tu 

udah pulang gitu loh. Jadi memang 

mbah uyut ini udah kontrol sekali kalo 

udah jam yaudah pulang. Cuma yo itu 

mereka tu kesannya kaya keluarga 

yang ini tu kaya gimana gitu 

dikucilkan, ya bukannya dikucilkan, 

diawasin gerak geriknya. Ya 

contohnya udah remaja pacarana 

diawasin dikelilingi tiap kali waa gitu 

loh. Tapi kita cuek cuek aja wong kita 

gak melakukan apapun ya biasa aja 

gitu. Dengan itu terus apa ya kaya 

saya ini jadi introvert gitu loh gak 

mau cerita macem macem kalo uti Na 

tadi lebih terbuka gitu loh yang uti N 

juga lebih terbuka. Kalo saya udah gak 

suka terus ngobrol sampe sekarang pun 

gitu Cuma sama keluarga tok kalo 

KD 

 

 

 

 

 

 

MP 

 

 

 

 

 

 

PT 

 

 

 

 

 

 

Kontrol diri 

 

 

 

 

 

 

Masa lalu pribadi 

 

 

 

 

 

 

Pribadi yang 

tertutup 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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sampe keluar keluar udah males 

mungkin sedikit banyak juga ada 

pengaruh soal itu gitu loh. Kan lain to 

kalo orang yang keluarganya lengkap 

utuh kaya gitu kayanya segala 

sesuatunya tu lebih apa e lebih aman 

lebih nyaman. Tetep mereka tu 

memandangnya emh ada yang 

kurang kayanya bisa diginikan 

karena gak ada laki lakinya misalnya 

seperti itu.  

 

 

 

 

 

 

MP 

 

 

 

 

 

 

Masa lalu pribadi 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Itu bentuk tindakannya 

seperti apa mbah, atau 

omongan yang pernah 

didenger berkaitan 

dengan hal itu tu seperti 

apa? 

Omongan sih mungkin tidak pernah 

denger sendiri mungkin diluaran 

ngerasani macem macem gitu loh. 

Intinyakan gak ada bapaknya. 

Bapaknya bojone okeh gitu loh. Terus 

hidupnya pas pas an cuma untung kita 

bertiga tu sekolah lancer gitu loh 

maksudnya ya pas wayah e munggah ya 

naik kelas ya naik kelas. Jadi tetep 

sekolah jadi gak sampe putus putus 

terus kita kurang ajar. Kan banyak 

anak yang gak sekolah kemana mana 

terus akhirnya nah hamil atau apa, 

kalo kita enggak. Masih di koridor 

yang nah gitu. Soalnya kan uyut ini 

keras sekali kurang ajar wah bener 

bener di pentungi kalo sama uyut bener. 

 

 

 

 

KE, KD 

 

 

 

 

Keterbatasan 

ekonomi, kontrol 

diri 

 

 

 

 

+++ 
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Jadi kita gak berani aneh aneh. Ya kita 

gak pengen aneh aneh  

Dulu kan tetangga 

kanan kiri tu sekeras itu 

perlakukannya, apa saja 

yang udah dilakukan 

sama uti dan keluarga? 

Ya gini loh mereka tu terus cuek gitu 

loh terus kaya gimana gitu loh kalo lihat 

kita tu agak sinis gimana gitu. Ya 

memang gak ada perlakuan terus 

kasar gitu enggak tapi kan kita jadi 

kerasa to itu nek dek e ki karo wong 

liyo rak koyo ngono nek neng ro aku 

karo keluargaku kok ngene ya 

mungkin kan karena ini. Kayanya 

yang keluarganya lengkap gak 

seperti itu gitu loh. Cuma itu 

untungnya kita bisa sekolah lancar gitu, 

jadi setelah kita kerja jadi dari situ 

mereka bisa berubah gitu.  

 

 

 

MP 

 

 

 

Masa lalu pribadi 

 

 

 

+++ 

Kalo untuk kedekatan 

sendiri berarti mbah S 

lebih deket sama uyut 

uti ya? 

Heem, tapi mbah uti ini kan orangnya 

renyah gitu loh jadi temennya banyak 

dimana mana banyak temen gitu loh ini 

lebih terbuka soalnya gitu loh sampe 

sekarang pun banyak temennya soalnya 

gapyak orangnya gitu loh. Kalo yang 

anak anaknya tu cenderung gak yang 

kaya ibunya yang cenderung terbuka 

mana enggak, tetep ada batasan 

batasan. Makanya kalo saya mikirnya 

saya tu termasuk orang yang 

introvert gak bisa keluar kemana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pribadi yang 

tertutup 
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mana gitu loh ngomong apa kemana 

itu enggak, cenderung sama merasa 

lebih aman tu sama keluarga sendiri. 

Ngobrol atau apa dengan orang lain 

kayanya enggak, gak bisa gak tau 

entah pengaruh jaman jaman dulu 

atau enggak tapi sampe sekarang tu 

gak bisa kaya gitu loh.   

Tapi tetep punya 

temen? 

Oh ya tetep tapi itu temennya kita 

bertiga itu kebanyakan temen sekolah 

temen diluar kampung gitu loh, kalo di 

kampung tu orangnya ya punya temen 

Cuma gak akrab biasa biasa aja yang 

akrab tu temen sekolah. Sampe 

sekarang pun temen sekolah  

   

Berarti kondisi 

remajanya simbah 

lumayan berat juga ya 

dengan kondisi kanan 

kiri yang seperti itu? 

Heem heem iya sampe sampe saya kan 

pernah kuliah di STKAT sempat 

semester berapa ya saya mau semester 

4 apa semester 3 gitu itu ada temen juga 

gitu loh kan main ke rumah nah dari situ 

jadi sumbernya macem macem. A kae 

omah e wis meh ambruk temen 

kampus kae ngene loh gitu juga nah 

dari situ saya membentengi diri terus 

gak mau berteman sama dia lagi. 

Sampe sekarang pun saya kalo 

ketemu gak mau nyapa cuek aja 

saya. Hoo dia bilang sama temen temen 

 

 

 

 

 

MP 

 

 

 

 

 

Masa lalu pribadi 

 

 

 

 

 

+++ 
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kampus itu temen seangkatan loh 

maksudnya kae ambruk loh ngene 

ngene gitu. Tapi terus ah cuek aja udah 

gak kenal lagi.  

Tapi simbah tetep bisa 

menjalin relasi dengan 

lawan jenis kan? 

Oh iya, pacarku banyak haha dari SMA 

itu udah pacaran, SMP ding SMP kelas 

3 terus SMA terus paling lama tu 

kayanya SMA terus di STK juga punya 

pacar akhirnya em gimana ya karena 

karena keadaan itu juga, orang tuanya 

sana gak cocok gitu loh  

   

Keadaan apa? 

Latarbelakang keluarga 

disini? 

Ya keadaan rumah yang seperti itu, 

anaknya orang sederhana. Diakan 

orang punya orang berada jaman jaman 

uti kuliah pun dia udah punya motor 

gitu. Dua apa tiga gitu ibunya udah jadi 

penjahit di rumah kayanya gak suka 

gitu loh sama saya. Kayanya seperti itu 

menurut saya loh. Terus uti emang 

suka sama anaknya cinta sama 

anaknya. Anaknya juga cinta sama 

saya cuma kok kayanya gak sreg ya 

kalo orang tuanya gak suka duluan. 

Yaudah saya putusin gitu aja. Sampe 

kemana mana memang terusan. 

Soalnya kan dia kos dekat rumah orang 

tuanya kan sering dateng terus lihat 

KE 

 

 

 

 

 

 

GDP 

Keterbatasan 

ekonomi 

 

 

 

 

 

Gagal dalam 

percintaan 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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keadaannya seperti apa gitu loh 

kayanya itu gitu loh yaudah putusin aja.  

Sampe mana mana tu 

maksudnya gimana?  

Ya itu sampe kuliah sampe kampus di 

omongin kaya gitu terus uti pacaran 

setelah orang tua nya tau terus agak 

gimana gitu loh jadi intinya karena 

keterbatasan ini merentek merentek 

gitu to berkesinambungan dari ini ke 

ini. Pertama dari kampung, terus di 

sekolah. 

 

 

 

KE 

 

 

 

Keterbatasan 

ekonomi 

 

 

 

+++ 

Dengan pengalaman 

yang seperti itu, apakah 

punya kesan tersendiri 

buat uti, ya trauma gitu 

misalnya? 

Kalo trauma enggak, cuma membentuk 

saya jadi keras jadi gak peduli sama 

wong liyo luweh gitu loh. Terus itu tadi 

selama saya gak menyakiti orang 

terserah mau apa gitu. Nah dengan itu 

kita buktikan kita bisa kerja semakin 

bertambah usia semakin kita kerja koe 

biyen nganu aku omonganmu kaya gini 

apa ya angkuh apa, apa namanya itu ash 

wis gak peduli.   

   

Berarti dendam ya, tapi 

positif? 

Iya seperti itu, kita cuma mau 

menunjukkan itu gene koe yo mung 

dadi koyo ngene   

Dendam  DM +++ 

Berarti karena 

pengalaman itu malah 

bisa survive ya? 

Heem soalnya kita bertiga pokok e 

awake dewe kudu iso gitu  

OP Optimis ++ 

Malah saling 

menyemangati ya? 

Hooh awak e dewe sesok bar sekolah 

kudu nyambut gawe gitu. Kudu 

AT 

 

Memiliki arti dan 

tujuan hidup 

+ 
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kerjo gitu intinya itu. Nah mereka 

yang dulu mencibir kita berantakan 

orang itu malah lebih mapan kita 

bertiga, jadi kita ah semakin cuek aja 

sekarang. Bodo amat gitu dan dengan 

seperti itu mereka gak berani seperti itu 

lagi sekarang gitu loh. Terus berubah 

penilaian mereka. Kae do sekolah terus 

do nyambut gawe gitu mesti gek ro 

wong tuwone genah mesti gitu. Nah 

karena itu tadi kita jadi kaya gitu 

balas dendam kali ya isitlahnya 

haha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Membuktikan bahwa 

tidak seperti yang 

dinilai mereka ya? 

Iya, terus setelah menikah uti Na dapet 

orang ngenah terus uti N juga gitu loh. 

Kalo saya ini kan ash cuek kalo dulu 

memang normal sih dulu ya pacaran ke 

dieng ke wonosobo pake motor uti Na 

sama pacarnya  

   

Bertiga bareng bareng? Hooh aku juga sama pacar gitu loh. 

Hooh cuma itu tadi kayanya gak bisa 

lanjut daripada gak nyaman 

GDP Gagal dalam 

percintaan 

+++ 

Itu yang paling lama 

berarti ti? 

Yang mana?    

Yang ke dieng itu? Hooh.     

Berapa tahun itu dulu 

ti? 

2-3 tahun apa ya . SMA juga ada yang 

lama cuma dia kan muslim gitu loh 

yaudah cuma itu tadi pas saya.. terus 
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ada satu lagi ding udah kerja juga ada 

tapi sana muslim. Hooh kalo yang sana 

kan anak bungsu semua berkecukupan 

semua udah punya rumah kakak 

kakaknya udah setuju semua. Cuma itu 

tadi gitu loh, nah uti tu malah sempet 

bilang mbok koe ki anu neng gerejo koe 

islam yo mung KTP. Nah sana juga 

sakit hati to haha  

Berarti terbenturnya 

sama agama ya? 

Hooh.    

Berarti pengalaman 

sama yang muslim tu 2 

kali? 

Hooh.     

Setelah sama yang 

dieng itu berarti? 

Setelah itu ada yang muslim ini yang di 

kenalin sama suaminya uti N itu loh ya 

itu uyut uti tu bilang, koe nek islam kan 

mung KTP ne tok tok lha akhirnya sana 

ndadi, sholat. Kan saya pernah bilang 

sesok tak jak nggone romo saya bilang 

gitu mau konsultasi. Lha terus sana 

bilang yo bar kui neng nggon kiyayi. 

Lha lak celaka to, tapi waktu itu saya 

sempet cuek wis neng gerejo durung? 

Dengan itu saya malas ke gereja gitu 

loh dengan yang terakhir itu. 

   

Berarti uti malah kaya 

udah gak peduli gitu, 

Gak katut gak sempet mikir katut tapi 

Cuma jarang ke gereja gitu loh. Ini 
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atau mau ikut yang 

sana? 

disini ndeles fanatik sama katolik gitu 

sama agama. Saya sering diingatkan uti 

Na itu wis neng gereja durung yo engko 

gampang, nah marah dia koe sek 

maringi urip sopo biyen pas ndewe 

baptis udan udan direwangi kangelan 

wah udah dari situ saya berpikir, waduh 

nek nganti tak langgar malah disebratke 

karo sedulur gitu loh. Malah 

persaudaraan kita jadi gak nyaman lagi 

gitu loh yasudah lah  

Terus dilepas? Iya, cuma selama pacaran saya gak 

pernah diputusin gitu loh dari awal 

sampe akhir saya yang mutusin. Gak 

sakit hati enggak haha 

   

Cuma agak sumedot 

dikit gitu? 

Gak juga sih haha. Yang sumedot tu 

malah sama yang sama sama katolik 

itu  

GDP Gagal dalam 

percintaan 

+++ 

Arahnya dulu mau 

kemana? 

Ya arahnya dulu mau kesitu, ke 

menikah. Tapi waduh kok yo ra 

nyaman nek wong tuwone ngene rak 

seneng njuk sesok piye. Mikirnya udah 

sampe sana.   

   

Tapi waktu itu udah 

ngobrol serius belum? 

Belum, belum sampe situ cuma temen 

STKAT ada yang bilang katekis sama 

katekis sesok anak e dipakani kitab suci 

haha. Saya juga sempet diomongi gitu 

sama mereka yang ngeledek. Waduh 
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tak pikir pikir, jadi ada banyak faktor 

pumpung wong tuwone ora seneng, 

terus aku yo di onekke katekis karo 

katekis sesok anak e dipakani kitab suci 

haha 

Maksudnya gimana itu 

? 

Kan dia juga di STKAT aku juga di 

STKAT kan sama guru agama lha sesok 

nek manten anak e dipakani kitab suci. 

Haha tapi faktor utama ya orang 

tuanya itu gitu loh nek koe seneng ro 

aku wong tuwomu kudune yo iso 

nompo aku gitu loh. Nek wong 

tuwomu raiso aku dadi banyak 

pertimbangan juga. Piye nek wong 

tuwone rak seneng sesuk e meh piye 

gitu loh. Mungkin kalo orang lain bisa 

ngelanggar kalo saya gak bisa.  Terus 

pertimbangan e nanti hubungan e sama 

wong tuwoku juga ra apik gitu 

yowislah. Padahal dulu KKN di 

wonogiri di jemput dianter wa 

yaudahlah  

 

 

 

GDP 

 

 

 

Gagal dalam 

percintaan 

 

 

 

+++ 

Udah sampe seakrab itu 

ya ti? 

Hooh.     

Dulu prosesnya lama 

gak ti, buat ngerelain 

harus putus gitu? 

Kalo yang terakhir ini kebetulan 

sama sama katolik agak dalem sih sui 

le nganu. Waduh gek paling ganteng 

haha. Mikirnya sui tapi yowislah 

GDP Gagal dalam 

percintaan 

+++ 
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memang dudu jodone gitu aja. Tapi 

sempet mikir gitu udu jodoh.  

Terus habis itu uti 

gimana? Ngerasa gagal 

dalam hal itu? 

Iya terus kerja itu, wah kerjane mati 

matian sampe sore sampe sore gitu. 

Jaman dulu kerjaannya buanyak 

banget di kantor tu. Di pabriknya tu 

10 mesin jalan 14 mesin jalan waktu 

itu masih gayeng masih rame banget 

jadi gak sempet mikir itu lagi. Males 

gitu loh. Kalo yang islam yang mau 

ngajak ke kiyayi itu malah sempet 

jemput kerja juga loh. 

OPK Orientasi pada 

karir 

++ 

Gemati juga ya?  Heem wong dia ragil udah dioyak oyak 

kon manten gitu loh, iya udah lengkap 

omah lengkap. Kakaknya juga udah 

bilang mbok gek wis manten wae 

biyen bapak yo Kristen ibu yo islam 

to rapopo to kakak kakaknya bisa 

sama dia seperti itu. Nah tapi terus 

keduluan ibuku itu ha koe yo mung 

islam KTP to way o sudah kono koyo 

diingetke sananya gitu loh. Yasudah. 

Mendingan enggak daripada sinine 

ngalor sijine ngidul gitu loh yo gitu 

terus biyen ra kelingan pas baptis di 

rewangi udan udan koe ki sing maringi 

urip sopo wa yaudahlah. Memang dari 

dulu tu keasikan kerja, nyaman terus 

 

 

 

GDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPK 

 

 

 

Gagal dalam 

percintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi pada 

karir 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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arep tuku opo opo iso e banyak cermin 

to disekitar tu wah rumah tangga ro 

bojone  nek arep iki ndadak njaluk, 

ndadak rame anu gitu loh. Terus ash 

yowislah terlalu nyaman mungkin 

dengan pekerjaan yaudah. Gak 

mikir lagi ash luweh gitu 

Berarti sampe sekarang 

udah gak kepikiran 

untuk menikah? 

Males. Udah pada ngotot udah berbagai 

cara di tempuh sama mereka orangnya 

dateng bawa mobil ke rumah uti N di 

kasian itu yaitu mereka berbondong 

bondong lewat di depannya ternyata 

emang mancing saya gitu loh biar 

ngobrol bareng. Saya gak tau kalo 

dijodohin gitu loh,  ya cuek aja. Kalo 

sekarang ah males.  

   

Itu waktu usia berapa 

pas dijodohin? 

Oh udah berapa ya 30 kali ya. Kerja kan 

23 umur 23 wa ya udah umur sekitar 

30an lah. Oh yawislah dijodohke tak 

cobane gitu loh ternyata itu 

sandungannya itu. 

   

Apa sandungannya ti? Karena agama itu. Enggak kalo sama 

yang ini gak sampe kenalan. Loh kae ki 

koe tak jodohke loh ah sudah males. 

Mungkin karena keasikan kerja 

nyaman mau apa apa bisa sendiri. 

Gitu loh terlalu nyaman.  

 

 

 

OPK 

 

 

 

Orientasi pada 

karir 

 

 

 

+++ 
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Wawancara II : 14 Agustus 2018 

 

Uti pernah gak 

kepikiran untuk 

menikah gitu? 

Ya dulu pas SMA tu udah otomatis 

punya saya tu 27 mau manten gitu loh 

rencananya udah seperti itu gitu loh. 

Tapi ya itu kendalanya macem 

macem terutama yang agama lah apa 

lah dan itu yang paling menakutkan 

tu di sekitar di lingkungan itu loh 

lingkungan rumah wah do duwe bojo 

ra jelas kabeh gitu loh. Ah tambah 

males gitu loh 

KKR Ketakutan terhadap 

konflik rumah 

tangga 

+++ 

14Terus keputusan 

untuk tidak menikah 

sekarang ini apa 

sebenernya ti? 

Ya itu tadi karena udah nyaman 

kerja udah punya penghasilan 

sendiri udah bisa ngasih orang tua, ya 

bukan ngasih sih istilahnya udah bisa 

hidup bareng sama orang tua. Ibu gitu 

loh. Kedua ya itu disekeliling rumah 

ada yang berkeluarga tu kaya gitu 

susah  

OPK, KKR Orientasi pada 

karir Ketakutan 

terhadap konflik 

rumah tangga 

+++ 

Susahnya gimana 

memang ti? 

Ya mereka ekonominya gak bisa 

memenuhi terus sering berantem 

udah sambat kalo ada orang lewat tu 

sambat apa ke saya wah anak muda 

seperti itu ditinggal pergilah apa lah 

wah jadi. 

KKR Ketakutan terhadap 

konflik rumah 

tangga 

+++ 
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Takut sendiri? Bukan takut. Ya yang pertama tu 

udah nyaman kerja , ya mungkin kalo 

dulu saya gak kerja atau gak apa itu 

udah lain lagi ceritanya arahnya gitu 

loh. Jadi ah udah strong gitu loh aku 

arep opo opo iso gitu loh terus orang 

hidup tu gak harus punya suami gak 

harus punya anak gitu loh pokok e aku 

nyaman seneng gitu aja.  

OPK, KI Orientasi pada 

karir, memiliki 

income/pendapatan 

pribadi 

+++ 

Punya keponakan 

banyak juga ya? 

Nah iya, jadi mikirnya besok saya ma 

uke panti jompo biar gak ngerepoti 

orang seperti itu udahan ash wegah. Ya 

masalahnya itu tadi banyak yang 

berkeluarga tapi gak bahagia gitu 

loh dengan bersuami pengen itu 

susah pengen ini susah harus ini 

harus itu di sekeliling uti itu loh 

disekeliling rumah. Ah kok banyak 

yang kaya gitu gitu loh hidupnya gak 

nyaman gak bahagia.  

KKR Ketakutan terhadap 

konflik rumah 

tangga 

+++ 

Lha kalo menurut uti 

kebahagiaan tu seperti 

apa? 

Gimana ya, ya bisa terpenuhi untuk 

kehidupan sehari hari dihati juga tu 

menjalaninya juga seneng gak susah 

gak menderita gitu loh contohnya itu 

kalo berkeluarga kita sama sama bisa 

meskipun sederhana kita bisa ngatasi 

bareng bareng kita bisa menikmati 

bareng itu gapapa. Tapi kalo harus padu 

 

BH 

 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

 

+++ 
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atau apa gitu kok wah gak gak apa ya 

bayangke we ngeri gitu loh. 

Berarti kalo kehidupan 

berkeluarga itu 

menakutkan, berarti 

lajangnya uti sekarang 

tu malah bikin bahagia? 

Haha gimana ya, banget banget 

karena keluarga juga menyayangi 

saya gak njuk koe kan rak keluarga 

to koe rak entuk anu enggak koe tak 

sebaratke gak juga semua menerima 

welcome ayo. Terserah koe meh neng 

endi  

KL Keluarga +++ 

Berarti kondisinya 

sekarang melegakan 

berarti? 

Hooh apalagi sekarang udah pensiun to 

gak kerja sekarang wah dolan kemana 

mana sekarang. Ya itu yang pengaruh 

tu kayanya saya kerja saya punya 

penghasilan wis rak peduli liyane. 

Koe berumah tangga yo ra karu karuan 

gitu loh. Nah gitu aja  

KI Memiliki 

income/kekayaan 

pribadi 

+++ 

Kalo ditanya menyesal 

karena memilih 

melajang tu menyesal 

gak? 

Enggak haha.     

Kenapa kok gak 

menyesal? 

Gimana ya hidup saya tu udah 

nyaman saya bisa hidup dengan uang 

sendiri. Keluarga saya menyayangi 

saya mau menerima saya apa adanya 

ponakan saya semua gitu loh. Jadi 

gak mereka gak memasalahkan 

karena saya gak menikah terus 

gimana gitu enggak. Jadi gak 

KI, KL 

 

 

 

 

BK 

Memiliki 

income/kekayaan, 

keluarga 

 

 

Bahagia karena 

diterima keluarga 

+++ 

 

 

 

 

+++ 
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masalah gitu loh. Jadi kadang untung 

ora manten gitu loh  

Kenapa untung ti? Kalo 

nikah pun gak 

untungnya dimana? 

Mungkin saya gak merasa sebebas 

sekarang gitu loh. Ya dari segi 

finansial atau yang lain gitu lah 

mungkin. Kadang juga mikir wah nek 

nikah opo iso yo aku ngono kae wis 

banting tulang ngurusi suami 

ngurusi anak e sementara uang e pas 

pas an ora iso neng endi endi raiso 

macak lah nyandang rak genah kok 

kayane susah gitu loh. Banyak temen 

saya yang bilang gitu yo rapopo dewe 

sek penting seneng. Tapi yang 

pertama itu tadi karena bekerja tadi 

mungkin kalo enggak ya gak berani 

mungkin  

PB, KDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PK 

Ingin menjadi 

pribadi yang bebas, 

konsep diri yang 

rendah 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Selama melajang ini 

relasi sosialnya seperti 

apa ti? 

Ya baik baik aja, soalnya wis terlanjur 

rak peduli gitu loh. Diluar jadi 

omongan pun yaudah cuek aja jadi 

sama mereka ya baik baik aja ya 

ketemu gak tau dibelakang saya 

gimana cuma kalo pas ketemu itu ya 

baik. Ngobrol komunikasi yay a tetep 

baik cuma gak tau dibelakang saya 

gimana tapi ya cuek aja.  

 

MBO 

 

Menjadi bahan 

omongan orang 

lain 

 

++ 

Tapi pernah gak 

merenungi dengan 

Em enggak, kalo dipikir kan malah jadi 

sakit to nanti malah jadi gak sehat to. 
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pilihan yang sekarang 

ini kenapa saya milih 

ini gitu? 

Katanya segala sesuatu tu berawal dari 

pikirannya sendiri. Nek njuk ngolokro 

malah berpengaruh kan jadi ya cuek 

cuek aja gitu loh  

Kok akhirnya uti bisa 

sesurvive itu gimana 

kan hidup di tanah Jawa 

ini pasti banyak 

tekanan? 

Ya itu karena saya bekerja itu punya 

penghasilan jadi terserah koe arep 

ngopo yo aku rak peduli. Koe arep 

ngomong opo yo aku iso dewe. Kalo 

saya gak kerja itu mungkin lain lagi. 

Otomatis aku harus cari suami gitu loh. 

Paling ora aku yo iso hidup dari dia. 

Kalo berkeluarga kan kaya gitu to 

suami yang ngolekke nafah kita yang 

ngurusi rumah gitu to ha karena saya 

kerja saya punya penghasilan itu tadi 

terus ah yowislah. Aku arep ngei 

sopo yo terserah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki income/ 

kekayaan pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo tujuan hidupnya 

uti sendiri tu apa? 

Tujuannya ya hidupnya seneng bisa 

tetep dekat dengan Tuhan gak lupa 

sama Tuhan gitu aja sih. 

AT Memiliki arti& 

tujuan hidup 

++ 

Apa itu udah tercapai 

sekarang? 

Kalo itu kan semua dalam proses ya 

kalo deket sama Tuhan kan harus setiap 

saat ya cuma ya itu udah nyaman 

masalahnya. Semua keluarga juga 

welcome ayo sini koe arep ngopo 

monggo tapi gak pernah menekan 

koe ora manten dll itu gak pernah. 

Jadi semua hubungannya ya seperti 

 

 

 

DKL 

 

 

 

BK 

 

 

 

Dukungan dari 

keluarga 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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bisa dianggep saya ini normal 

normal aja gitu loh jadi gak masalah 

ayo dolan rono ayo dolan rene. 

Malah dibilang wis rasah mikir opo 

opo ndak mengko koe loro. Yasudah. 

Misalnya mau kontrol ya dianter. 

Bahagia karena 

diterima oleh 

keluarga 

Cara memaknai 

hidupnya uti sekarang 

ini gimana kira kira uti? 

Ya Cuma, ikhlas aja dijalani aja 

dinikamati aja gitu kan disyukuri aja 

dengan itu kan kita gak merasa 

kurang ini kurang itu. Yawis Puji 

Tuhanlah masih bisa seperti ini cuma 

gitu aja sih yang penting ya saya sama 

keluarga nyaman hubungannya baik 

gitu aja sudah. Tapi jangan di tiru ya 

MH, BSY 

 

 

 

 

BK 

Menikmati hidup, 

mensyukuri hidup 

 

 

 

Bahagia karena 

diterima keluarga 

++ 

 

 

 

 

+++ 

Apa yang gak boleh di 

tiru ti? 

Ya pilihan seperti saya ini    

Kenapa ti gak boleh 

ditiru? 

Ya gimana ya, meskipun saat ini saya 

bahagia dengan pilihan tapi dulu kan 

saya pernah mengalami hal yang gak 

enak gitu loh. Nah untuk sekarang saya 

bisa menikmati itu, istilahnya apa 

yang saya alami saat ini tu gak 

seberat dulu gitu loh. Makanya saya 

bersyukur saya bahagia 

BH 

 

 

MP 

 

BSY 

Bahagia dengan 

pilihan hidup, 

 

Masa lalu pribadi 

 

Mensyukuri hidup 

++ 

 

 

+++ 

 

+++ 

Maksudnya masa lalu 

uti dulu ya? 

Iya to, maka dari itu. Ya sekarang mikir 

sekolahnya dulu terus cari uang habis 

itu menikahlah. Biar jare nek wong 
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jowo ngarani wis pepak. Paket komplit 

haha 

Tapi untuk pilihan tidak 

menikah sekarang ini 

uti gimana? 

Ya gapapa wong itu pilihan saya kok, 

yang penting kan saya masih bisa 

ngerasain seneng. Kumpul sama 

keluarga, ngurusi ibu ya gitu 

BH Bahagia dengan 

pilihan hidup 

+++ 

Berarti selama ini yang 

mengurus eyang uyut 

uti? 

Iya saya, ya kan saya punya 

penghasilan to paling enggak membalas 

jasalah untuk kerja keras ibu dulu. 

   

Saudara-saudara ikut 

membantu gak uti? 

Ya membantu cuma kalo biaya hidup 

itu mutlak saya. Kan saya legan gak 

punya tanggungan apa-apa jadi 

malah biar saya aja to 

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+ 

Kira-kira hal apa aja 

yang membuat uti 

bahagia sampe saat ini? 

Ya itu tadi, bebas buat ngelakuin apa 

aja, keluarga juga welcome sama 

saya, punya penghasilan sendiri mau 

buat beli yang di mau ya bisa, dan 

bersyukur sama Gusti. 

PB 

 

  

DKL 

 

 

KI 

 

 

BSY 

Ingin menjadi 

pribadi yang bebas 

 

Dukungan 

keluarga 

 

Memiliki income 

pribadi 

 

Mensyukuri hidup 

+ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

Berarti uti tetep 

bersyukur dengan 

kondisi yang sekarang? 

Woo iya, ya hidup seneng kan dari 

bersyukur itu to. Nek gak bersyukur 

kan kurang terus rasane. Lha sampe 

besok juga tetep ada yang kurang to 

nok. Nah makanya kunci merasa 

 

BSY 

 

 

 

 

Mensyukuri hidup 

 

 

 

 

+++ 
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bahagia saat ini tu karena 

mensyukuri hidup. Hidup tu punya 

susah senengnya masing-masing. Nek 

dulu susah sekarang masalahnya udah 

berlalu dan bisa menjalani semua 

dengan gembira saat ini kan perlu di 

syukuri to. 

 

 

 

 

BH 

 

 

 

 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

 

 

 

 

+++ 

Bener uti. Tapi ada gak 

uti dampak negative 

yang dialami selama 

menjadi lajang? 

Yo tetep ada, hidup mandiri tu 

kadang ada susah e 

MSS Merasa susah 

hidup sendiri 

++ 

Apa itu uti? Ya saya kan punya penyakit asma to 

nah pas kambuh itu sakit e minta 

ampun. Kalo di pas kambuh dan di 

rumah cuma ada eyang buyut kan susah 

wong eyang juga udah sepuh. Lha kalo 

punya keluarga kan nek lihat aku baru 

kambuh gitu mesti gage-gage ada yang 

nolong to kalo uyut kan udah gak 

mampu. 

   

Selain itu ada gak uti? Apa ya emm ya sering gak nyaman 

aja sama orang yang suka ngomongin 

status orang. Padahal dia belum tentu 

bahagia 

MTN Merasa tidak 

nyaman 

++ 

Memang pernah? Ya pernah, malah orang deket deket 

sini to yang suka ngurusi hidupnya 

orang 
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Terus yang uti rasain 

saat itu apa? 

Jengkel aja kalo ada yang orang yang 

kaya gitu 

JKL Jengkel ++ 

Tapi minder gak ti? Enggak sih kalo minder cuma jengkel 

itu tadi 

   

Diluar masalah yang 

berbeda, uti pernah 

minder dengan status 

yang di miliki? 

Minder sih enggak, males aja kalo 

suruh nanggapi pertanyaan yang sama 

kenapa gak menikah ya gitu-gitu. Saya 

pernah menghindari teman sekolah 

dulu karena males ditanya-tanya 

gitu 

MHS Menghindari sosial ++ 

Kalo pernah berarti 

sekarang udah enggak 

ti? 

Udah enggak, sekarang saya gabung 

kok dengan grup WA alumni itu 

   

Terus gimana ti? Masih 

ada yang menanyakan? 

Haha ya masih tapi gojek gojekan itu    

Terus sekarang gimana 

perasaan itu? 

Ya biasa aja sih, udah biasa sih soalnya 

dan udah gak masalah bagi saya 

   

Lha kenapa gak 

masalah ti? 

Ya karena saya sudah memilih pilihan 

ini dan saya merasa bahwa ini pilihan 

yang tepat. 

BH Bahagia dengan 

pilihan hidup 

++ 

Cuma pernah pernah 

gak di waktu tertentu 

uti menyesal dengan 

pilihan itu? 

Menyesal sih kalo dulu dikit, soalnya 

saya suka to sama anak-anak lha 

gara gara gak menikah jadi gak 

punya anak hehe 

MNY Menyesal  +++ 

Oh pengen punya anak 

sebenernya ti? 

Ya itu dulu, sekarang kan banyak 

ponakan yang bisa dianggap sebagai 

anak 
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Cuma kan beda ti, uti 

ngerasa beda gak? 

Em bedanya cuma gak lahir dari rahim 

saya to? Kalo soal ngopeninya juga 

sama aja sebenernya. 

   

Berarti tetep ada 

dukanya ya? Terus 

pernah gak merasa 

pengen punya anak? 

Nah itu juga termasuk. Dulu saya yo 

mbayangke wah nek duwe anak ki 

mesti seneng iso ono sek di kongkon 

haha. Tapi kan tetep punya keponakan 

to jadi gapapa 

   

Berarti sempet pengen 

punya anak juga ya ti? 

Iya tapi itu dulu, kalo sekarang 

udahlah menikmati hidup saja  

MH Menikmati hidup ++ 

 

Triangulasi: 7 Agustus 2018 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Jadi mbah S itu anak ke 

2 dari? 

Dua bersaudara.    

Berarti yang pertama tu 

mbah S terus yang 

kedua? 

Ibu saya    

Kalo selama mbak tau, 

mbah S kalo di 

lingkungan keluarga 

seperti apa? 

Em karakternya tu mandiri, peduli sama 

semua anggota keluarga lebih-lebih sih 

dari aku usia 5 tahun pun bener-bener 

berperan seperti layaknya ibu dan 

menganggap semua keponakannya itu 

anak. Dan peduli sekali sama ibunya 

sama adiknya juga dan istilahnya dia 

juga bakal memberikan yang terbaik 

untuk keluarganya untuk semua orang 

PT Pribadi yang 

tertutup 

+++ 
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terdekatnyalah pasti itu. Cuma dia tu 

orangnya susah terbuka  

Introvert berarti ya? Heem iya betul. Kalo gak digali dia gak 

mau mengeluarkan isi hatinya atau unek-

uneknya. Jadi terima dipendam sendiri 

sampe pada akhirnya apa ya, mungkin 

kalo logikanya orang memendam pasti 

jadi penyakit gak sehat kaya gitu karena 

sempet sakit juga tapi sakit bukan karena 

status dia melajang itu bukan tapi malah 

karena masalah-masalah krusial didalam 

keluarga sih ya dia hanya tinggal berdua 

dengan simbah dengan eyang uyut itu 

dan logikanya eyang buyut udah usia 

hamper 80 tahun logikanya orang umur 

80 tahun itu mengalami kepikunan dan 

lain sebagainya. Nah itu yang jadi 

pemicu dari e bude S itu sakit. Dia kan 

punya penyakit tapi bukan karena 

statusnya. Tapi karena memang dia 

orangnya terlalu introvert.  

   

Mbah S kan peduli sama 

keluarga nah sejauh ini 

udah melakukan apa 

saja? 

Ee dia pertama bener-bener 

mengumpulkan uang dari dia bekerja 

itu untuk memperbaiki ekonomi 

keluarga. Karena dia berfikir ee 

eyang buyut kan istilahnya bercerai 

dengan eyang buyut kakung nah 

otomatis eyang putri gak bekerja 

DK Dibutuhkan oleh 

keluarga 

+ 
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jadinya dia menjadi tulang punggung 

keluarga untuk biaya merawat eyang 

buyut itu. Padahal adik-adiknya saudara 

suadaranya tu pengen bantu dia tapi dia 

memutuskan aku wae dan aku gak punya 

tanggungan selain ibu. Jadi dia 

memberikan semuanya mulai dari 

materi, perhatian semuanya ke eyang 

buyut sampe detik ini sih.  

Kalo sama keluarga 

mbah S cukup care ya, 

kalo untuk sosial sendiri 

seperti apa? 

Kalo untuk sosial sih maksudnya, em 

karena awalnya introvert ni awalnya 

cuma sama keluarga tapi terus mulai bisa 

terbuka mengikuti komunitas-komunitas 

ya salah satunya komunitas dance line 

dance sama kaya bude bude yang lain 

ada saudara juga yang ikut itu dan 

temen-temen SMA yang ngajakin 

bertemu lagi kemudian ngajaki 

komunitas itu. Mulai dari itu dia ya 

sedikit terbuka tapi tetep introvert. Cuma 

dia kalo masalah sosial komunikasinya 

sama masyarakat bagus dalam artian 

mau terbuka istilahnya dia mau 

bersosialiasi ya kaya perkumpulan 

sembayangan, koor. Ya cukup aktif juga.  

   

Tapi mbak D pernah 

menemui gak sih ya 

namanya orang jawa 

Pernah jujur pernah. Itu ketika aku usia 

15 tahun itu antara mau lulus SMP mulai 
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ada yang aneh dikit jadi 

omongan. Mbak  D 

pernah denger ada orang 

ngomongin soal 

statusnya simbah? 

masuk kelas 1 SMA dan aku masuk di 

SMA yang sama kaya bude. 

Di SMA? Santa Maria, dan secara tidak sengaja 

salah satu guru itu adalah salah satu dulu 

yang punya rasa sama bude. Nah haha 

dan waktu itu si guru itu tau kalo aku 

keponakan dari bude S kemudian dia 

pengen membuka komunikasi lagi sama 

bude S untuk ya menjalin hubungan 

kearah yang serius sih sebenernya. Tapi 

bude S menyatakan udah gak berpikiran 

kearah itu untuk berkeluarga dan 

memutuskan untuk mengurus orang tua. 

Karena dia merasa usianya gak muda 

lagi dan menganggap semua 

keponakannya itu anaknya. Ya tapi 

tetep lingkungan tetangga ada yang 

menanyakan itu ngopo rak nikah wae 

emang tau trauma po ya gitu. E apa ya 

trauma kurang lebihnya ada ya ketika 

jaman-jaman usia SMA tu ada e apa 

ya kalo orang jawa bilang kagol sama 

cintalah istilahnya tidak berjalan baik 

hubungannya kemudian, menjadi 

truamatik tersendiri. Tapi traumatic itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBO 

 

 

 

GDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjadi bahan 

omongan orang 

 

 

Gagal dalam 

percintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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bukan menjadi alasan utama untuk 

memutuskan gak berkeluarga sih. Jadi 

karena memang dia merasa kok 

sepertinya dia menemukan 

kenyamanan ketika dia hidup sendiri 

dan focus sama satu orang. Nah itu 

notabene ibunya. Karena selain itu dia 

juga e apa e karena melihat ibunya juga 

hidup sendiri dia layaknya yowislah tak 

focus ngurusi ibu kaya gitu. Padahal ya 

masih ada adik-adiknya dengan karena 

dia merasa masih mampu ya dia. 

 

 

BH 

 

 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

 

 

+++ 

Kalo faktor penentu 

utama setau mbak yang 

menyebabkan mbah S 

yaudahlah tak hidup 

sendiri aja itu apa? 

Em apa ya, mungkin bukan apa ya ada 

rasa e susah ngomongnya. Antara 

traumatik sama ketakutan tu beda jadi ya 

ketakutan itu hanya bayangan kalo 

seandainya dia berkeluarga bakalan 

seperti orang-orang yang temen 

teman dia yang gagal berkeluarga jadi 

itu bukan trauma tapi ada rasa takut yang 

muncul ketika kalo aku berkeluarga 

temen-temenku aja yang berkeluarga 

bisa cerai gitu.  

  

 

 

 

KKR 

 

 

 

 

Ketakutan 

terhadap konflik 

rumah tangga 

 

 

 

 

+++ 

Itu kira-kira 

penyebabnya apa mbak? 

E kalo orang tua malah enggak jujur 

enggak, itu lebih ke lingkungan teman. 

Jadi lebih ke temen, kalo keluarga dia 

sepertinya udah jadi kondisi orang 

tuanya tu malah kayanya sudah jadi 
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biasa gitu loh. Tapi karena lingkungan 

teman. Karena dia sering menjadi sering 

jadi tempat curhat temennya yang punya 

permasalahan, jadi lebih ke lingkungan. 

Makanya keluarga tu nyuruh hati-hati 

untuk membuka diri di lingkungan atau 

salah satu komunitas karena takut kalo 

dia masuk salah satu lingkungan dia kea 

rah yang salah. Walaupun usianya udah 

dewasa ya. Jadi malah temen kalo 

keluarga sepertinya enggak.  

Kalo untuk relasi 

dengan lawan jenis apa 

uti pernah 

mengalaminya? 

Pernah. Pacaran kalo setau aku 

pernah tapi kayanya cuma sekali 

gagal terus udah. Kemudian 

berlanjutnya cuma dia disukai sama 

lawan jenis tapi dia gak ada rasa. Setelah 

pacarana itu 

GDP Gagal dalam 

percintaan 

+++ 

Kalo untuk 

tanggapannya uti sendiri 

saat menanggapi 

tekanan lingkungan 

seperti apa? 

Awalnya sih dia ngomong ha mbok ben 

rasah ngurusi urusan e orang tapi 

urusono urusanmu dewe. Ya logikanya 

seperti itu tapi menanggapinya hanya 

kata-kata sih gak sampe ketindakan. Ya 

namanya orang introvert gak sering 

keluarlah ya apa yang di pengen dia 

omongin gitu. Jadi istilahnya aku em 

Cuma ngedumel. Ya dia istilahnya cuma 

berpikir orang itu kenapa sih ngerecokin 

urusanku padahal dia sendiri punya 
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urusan lain. Karena itu tadi jujur 

lingkungan di area tetangganya pun 

banyak permasalahan yang dia lihat 

kegagalan berumah tangga itu. Lha 

wong mereka di rumah tangganya aja 

bermasalah kenapa kok ngurusi orang 

yang memutuskan untuk melajang. Ya 

ketakutannya tu selalu ada gitu loh. 

Untuk menutupi ketakutan itu gak bisa 

karena lingkungan itu mempengaruhi. 

Lingkungan tetangga itu haha. Kalo dia 

tu justru menganggap lingkungan 

keluarga yang gagal biasa aja gitu. 

Karena pressurenya kan malah justru 

dari sosial bukan dari keluarga karena 

keluarga malah udah menganggap ketika 

dia mengambil keputusan melajang ya 

sudah. Berarti itu keputusan terbaik kan. 

Artinya berasal dari diri sendiri yang 

udah di tentukan. Jadi tidak ada campur 

tangan keluarga untuk memaksa dia. 

Dulu pernah, keluarga tu menyarankan 

untuk di coba dulu tapi dia memutuskan 

ah rak sah wis delok konco-konco Cuma 

gitu. Setelah itu keluarga tidak 

mempermasalahkan  

KKR Ketakutan 

terhadap konflik 

rumah tangga 

+++ 

Kalo selama menjalani 

kehidupan singlenya 

90% ke positif sih     
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lebih dominan perasaan 

positif atau negative 

biasanya yang uti 

alami? 

Itu biasanya ke hal apa 

aja? 

Dia lebih apa ya enjoy ngejalanin 

hidup. Lebih nyaman untuk 

berpergian, nyaman untuk 

beraktivitas, menjalankan hobinya, 

itu gak ada beban sama sekali. Jujur 

dulu dia tu ada beban tu di pekerjaan. 

Kan dia pernah bekerja, nah itu 

bebannya di pekerjaan. Bukan karena 

statusnya. 

BH Bahagia dengan 

pilihan hidup 

+++ 

Udah pensiun ya 

sekarang? 

Iya, udah resign. Karena berhubungan 

dengan penyakitnya itu kan istilahnya 

bisa merambat kemana-mana. 

Kondisinya untuk tidak memungkinkan 

untuk bekerja karena pressure di 

pekerjaan semakin berat jadi disarankan 

untuk resign aja sama dokter.  

   

Kalo untuk memaknai 

hidupnya sendiri uti tu 

gimana? 

Ya lebih cendurung cuek sih . Tidak 

memikirkan hidupnya dengan status 

yang ada mungkin dia lebih ke yowislah 

aku enjoy koyo ngene gitu dari pada aku 

duwe pasangan. Karena dia saat ini 

lebih enjoy nek lunggo lunggo karo 

keluarga besar dan sebagainya. 

Karena dia lebih nyaman disitu 

 

 

 

 

BH 

 

 

 

 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

 

 

 

 

+++ 



324 
 

 
 

daripada e dia punya keluarga. Ya 

gak tau karena waktu aku 5 tahun 

udah di rawat bude sampe detik ini 

dan sekarang tinggal sama aku tu jadi 

enjoynya tu jadi lebih kelihatan 100% 

semenjak resign itu. Gak ada beban 

sama sekali. 

Dampak psikologisnya 

berarti malah positif ya? 

Iya, dan lucunya dia tambah dewasa.    

Maksudnya gimana 

mbak? 

Maksudnya gini, dia tidak punya anak 

dalam artian tidak punya anak sendiri ya 

tapi dia tu ngerasa sudah menjadi ibu 

dari banyak anak yang notabenenya 

semua adalah keponakannya dia. Karena 

dia bener bener ngerawatin ya contohnya 

ngerawat saya dari kakak tu dari usia 5 

tahun kita beraktivitas sama bude tinggal 

sama bude e bahkan pulang sekolah 

aktivitas lainnya di sama bude sama 

mbah uyut. Nah dia tu udah bener-bener 

jadi ibu kedualah jadi dia juga 

merasakan layaknya seperti seorang ibu 

walaupun mulai dari usia 5 tahun. Jadi 

ya, bahkan ketika e maksudnya 

keponakannya meninggal dia sedih, 

keponakannya selesai kuliah lulus 

dengan nilai terbaik dia bangga layaknya 

orang tua ya itu, dia tidak menjadikan 
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statusnya itu beban karena dia bener 

bener bisa ngerasain sosok layaknya ibu. 

adik adiknya semua e memahami 

kakaknya yang memutuskan 

melajang jadi memberi kesempatkan 

kakaknya untuk merasakan layaknya 

menjadi seorang ibu dengan cara ya 

suruh tinggal bareng sama dia.  

 

 

BK 

 

 

Bahagia karena 

diterima oleh 

keluarga 

 

 

+++ 

Berarti secara internal 

keluarga memiliki 

kedekatan ya? 

Ya deket banget. Memang dibiasakan 

sama semua seperti itu, keponakannya 

mulai dari usia 3 tahun tu tinggal 

disempatkan tinggal sama bude. 

Mungkin maksimal sampe bahkan 

sampe ada yang SMA sampe kuliah juga 

masih tinggal sama bude. 

   

Kalo untuk dampak 

sosialnya apakah karena 

statusnya uti jadi 

minder, malu atau 

gimana mbak? 

Emm saya menemukan suatu presepsi, 

hanya satu presepsi di kehidupannya 

bude tu. Dia merasa ketika dia sakit yang 

merawat dia saudaranya dan dia harus 

tinggal sama saudaranya karena memang 

kondisinya tidak memungkinkan untuk 

tinggal sendiri. Dia ngerasa merasa 

merepotkan saudaranya itu karena 

dia tidak punya kelurga sendiri, 

maksudnya keluarga kecil sendiri. Dia 

sering ngerasa nanti merpotkan adikku 

nanti merepotkan keponakakn 

kepokanan ku kaya gitu. Ada muncul 

 

 

 

 

 

 

TKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takut 

merepotkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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satu presepsi kaya gitu dan itu membuat 

dia wislah aku tetep tak tinggal dewe 

wae. Tapi seluruh anggota keluarga 

nguatin untuk jangan berpikir 

ngerpotin buang semua pikiran 

ngerepotin terus memberatkan jadi 

beban. Pada akhirnya untuk saat ini 

lebih bisa cuek dan berpikir lurus ke 

depan aja.  

 

 

KL 

 

 

Dukungan 

keluarga 

 

 

+++ 

Kalo untuk sosialnya 

sendiri ketika ada yang 

menanyai tentang 

statusnya gimana mbak? 

Kalo bude S tu cenderung ya terserahlah 

mau seperti itu luweh kalo orang jawa 

luweh wong iki kehidupanku sek jalani 

aku ya iki pilihanku dan temen-

temennya sampe detik ini masih heran  

   

Herannya gimana 

mbak? 

Herannya, kok iso to koe berpikiran ora 

berkelurga dan yang kedua masih 

banyak dari temannya yang berusaha 

menjodohkan.  

   

Oh malah temen kalo 

keluarga enggak? 

Enggak, karena keluarga sudah tau 

kemantapan hatinya bude S untuk 

melajang jadi tidak ada paksaan lagi, 

karena memang dari sisi paksaan bisa 

berdampak ke kesehatan bude jadi kita 

ada pesan juga dari dokter  

   

Kalo untuk menyikapi 

permasalahan yang 

dialaminya uti 

Em apa ya, karena dia karakter orang 

introvert dia memedam semuanya tu 

dalam diri sendiri tapi muncul di raut 

wajah, jadi raut wajahnya tu banyak 

PT Pribadi yang 

tertutup 

+++ 
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cenderung seperti apa 

mbak? 

beban dan gak plong gitu. Ada yang 

harusnya dia sampaikan tapi tidak dia 

sampaikan hanya di simpan sendiri bener 

bener murni di simpan sendiri dan 

jatuhnya ke kesehatannya jadi menurun, 

lebih kesitu.  

Kalo untuk beban 

sendiri apa simbah lebih 

bisa menanganinya? 

Kalo sekarang udah hampir 100% bisa 

Cuma dengan 1 kunci cuek  

   

Mungkin karena udah 

lama mengalami ya? 

Heem kasarannya udah mengalami 

pertama itu tekanan baik itu tetangga, 

pekerjaan, keluarga udah pernah semua 

tapi dia laluilah dan tekanan itu berubah 

jadi penyakit dan penyakit yang dia 

kenal dari muda sampe munculnya 

penyakit baru misalnya. Nah itu muncul 

karena beban pikiran yang dia simpan 

sendiri dia belajar wah aku gak boleh 

kaya gini. Karena dampaknya ke fisik. 

Kalo aku jadi introvert gini terus 

istilahnya ini orang kesehatan bakal 

semakin menurut dia cuma berpikir 

seperti itu. Jadi kenapa aku bilang ini 

hampir 100% karena dia udah pure clear 

gak memikirkan masalah status gak 

mikir beban yang ada di kehidupan 

ini jadi mulai bisa mengurangilah, 

enjoy jadinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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Mbak d 

membandingkan hal 

tersebut mulai dari 

kapan? 

Ya saat masih kerja itu kan pulang balik 

kator pulang ke rumahnya sendiri sama 

uyut itu sama sekali gak pernah 

refresing. Ya kaya Cuma sekedar jalan 

jalan, pergi, hangoutlah., terus ketemu 

temen, ketemu keluarga aja jarang ya 

Cuma hari minggu jadi dari senin sampe 

sabtu tu bekerja haha 

   

Burnout ya kalo gitu? Iya, dan beban pekerjaan dibawa pulang 

jadi gak dilepas dan plong di kantor hehe 

itu dan kadang beban dibawa pulang dan 

gak ada tempat untuk cerita. Tapi 

sekarang semenjak udah resign itu bener 

bener berubah sih. Dalam artian 

berubahnya e ya itu mendekati 100% itu 

menjadi lebih positif mengenal diri 

sendirilah mengenal fisiknya sendiri 

mengenal dirinya sebatas apa 

sekarang dia udah mampu.  

LMD Lebih mengenal 

diri sendiri 

++ 

Setau mbak d sejauh ini 

masih adakah beban 

karena status single nya 

uti? 

Em sampe usia 56 tahun ini sih setahu 

aku udah enggak sama sekali. Karena 

udah apa ya bener bener udah plong 

udah nyaman dengan kondisi dia yang 

seperti itu udah ngerasa cukup dari 

apa yang didapat di kehidupan mulai 

dari muda sampe usia ke 56 tahu 

dengan status itu. 

 

 

BSY 

 

 

Mensyukuri 

hidup 

 

 

++ 
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Mungkin pengalaman 

hidupnya udah lumayan 

banyak ya? 

Haha iya lika liku udah cukup banyak 

lah. Ya jujur memutuskan melajang tu 

kan dia udah pernah mengenal yang 

namanya cinta walaupun itu ada 

kegagalan bagian trumatik ya ada tapi 

gak terlalu mempengarui tapi ketakutan 

di sosial juga pernah dialami juga yak an 

kaya kumpul sama temen lama yang 

notabene bakal menanyakan hal macam 

itu iya kan tapi sekarang udah bisa lepas. 

Bahkan sekarang ikut bergabung di 

grup SMP grup SMA grup 

lingkungan gereja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relasi sosial 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Dulu berarti pernah 

menarik diri berarti? 

Heem ya karena kan omongan itu udah 

pasti, tapi sekarang udah enggak malah 

ikut gabung ngomen ngomen gitu ya 

yang positif tapi. Komen komen negatif 

ya bisa dia halau lah.  

   

Berarti sampe sekarang 

masih terima gaji 

pensiun ya? 

Em kalo gaji pensiun udah di terimakan 

100% untuk jaminan hari tua dan 

pensiun udah diterimakan 100% dari 

pihak jamsostek BPJS ketenaga kerjaan 

juga dari kantor. Udah diberikan hak hak 

nya semua dan itu pun di kelola sendiri 

memang untuk tabungan hari tua bude 

sama eyang uyut jadi sudah dipilah pilah 

sudah di apa di plot plot kan nah itu.  

Tapi sampe sekarang bude masih 
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mendapatkan tunjangan e jaminan hari 

tua dan pensiun karena bude ikut 

melanjutkan tabungan di jamsostek kan 

bisa sekarang ada jaminan itu secara 

mandiri meskipun tidak jadi pegawai. 

Sekarang kesibukannya selain 

dirumah kalo lagi bosen di rumah 

membantu ke kedai makan bantu ibu 

disitu.  

 

 

 

 

 

AKT 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

 

 

 

 

 

+ 

Berarti masih cukup 

produktif ya? 

Iya selagi dia suka dia nyaman dengan 

pekerjaan itu ya lakukan saja. 

Kadang jadi kasir kadang belajar 

masak ya enjoy 

AKT Keaktifan + 

Berarti selama melajang 

produktif juga ya? 

Iya produktif, untuk membuang tekanan 

tekanan dari kanan kiri tetangga dan 

sebagainya dengan bekerja. tapi pada 

akhirnya tekanan dari pekerjaan larinya 

ke fisik terus yang di sarankan dari 

dokter untuk resign untuk menikmati 

hidup aja menikmati hari tua.  

   

Kalo untuk paham atau 

nilai yang dianut uti atas 

keputusan melajang nya 

itu apa mbak?  

Dia punya satu paham yang masih dia 

pegang mungkin, dia berpikir wanita itu 

tetep bisa hidup mandiri masih bisa 

hidup layak tanpa harus punya 

pendamping. Tetep mampu untuk 

memiliki ekonomi secara cukup dan 

menjadi mandiri tanpa ada yang 

menopang. Masih dipegang sih sampe 

MWM Menjadi wanita 

mandiri 

+++ 
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sekarang makanya bisa nyaman sendiri 

karena masih seperti itu. 

Kalo dari keluarga 

berarti udah gak 

menginginkan untuk uti 

menikah? 

Enggak jujur enggak. Karena jujur 

keluarga tau dan dipesani juga dengan 

dokter e untuk tidak memberikan hal hal 

yang justu menjadi beban jadi sudah 

biarkan dia menikmati hal yang dia suka 

hal yang membuat dia nyaman jadi tidak 

perlu memaksakan kehendaklah. Dari 

pihak keluarga besar udah enggak karena 

memang selain ada dorongan fisik yang 

kedua keputusan final udah diambil udah 

dinyatakan secara tegas sama bude.  

   

Kalo menurut mbak d 

ada gak sih kesulitan 

tersendiri yang dialami 

uti salam melajang? 

Em yang menjadi kesulitan terbesar 

ketika melajang bude itu ketika 

penyakitnya itu kambuh dan disaat dia 

hanya bersama eyang buyut. Dan gak 

ada keluarga disitu yang tau kalo dia 

sedang kambuh. Pernah ngalami itu 

masalahnya sampe pada akhirnya eyang 

buyut sampe berteriak lari ke tetangga 

minta tolong. Ya namanya orang sama 

ya maksudnya eyang buyut kan udah 

usia segitu gak mumpuni merawat orang 

yang punya penyakit seperti itu. Sampe 

detik ini yang malah jadi beban tu ya 

penyakitnya itu. Ya tapi dia sakit bukan 

karena status to tapi emang alami 
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muncul dari tumbuh. Cuma itu yang 

bener bener jadi beban.  

Apa ada kaitannya 

karena penyakitnya itu 

mempengaruhi 

keputusan melajangnya 

takut merepoti 

mungkin?  

Oh enggak e bener bener karena 

ketakutan bukan karena trauma tapi 

ketakutan untuk membentuk 

keluarga yang tidak akan pecah gitu. 

Itu kuncinya ya mungkin karena lihat 

dari lingkungan tadi baik dari lingkugan 

ataupun tetangga.  

KKR Ketakutan 

terhadap konfik 

rumah tangga 

+++ 

Kaya prespesi ya berarti 

itu? 

Iya kaya pandangan sih sebenernya, jane 

kalo menikah juga belum tentu seperti 

itu haha. Tapi ketakutan bukan 

traumatik. Kalo traumatik dia kan terus 

menerus bekerja. 

   

Kalo untuk ketakutan 

itu penyebabnya apa ya? 

Karena bude itu tu kalo aku bilang 

hatinya terlalu lebut dalam artian dia itu 

suka sama anak kecil suka sama anak 

anak makanya dia sayang sekali dengan 

keponakannya yang notabene tapi 

dianggap sebagai anaknya. Bude tu 

melihat misalnya kalo sampe dia 

berkelurga sampe dia pisah itu 

dampaknya ke anak. Lebih kesana sih 

ketakutannya bukan ke dirinya 

sendiri tapi ke anaknya 

 

 

 

 

 

KKR 

 

 

 

 

 

Ketakutan 

terhadap konflik 

rumah tangga 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo keuntungan sendiri 

selama melajang itu 

E ketika menjalani hobi, kesengan 

gitulah istilahnya jalan jalan atau apa 

gitu jadi gak ada beban gak ada yang 

PB Ingin menjadi 

pribadi yang 

bebas 

+ 
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setau mbak d uti 

ngerasain apa? 

melarang gitu ya gak ada ya yang 

membatasi istilahnya. Jadi gitu bude 

sih ngomongnya begitu. 

Sekarang ini kan kita 

tinggal ditanah jawa 

yang adatnya 

mengharuskan 

perempuan itu untuk 

menikah, nah dari 

keluarga sendiri apa sih 

alasan membiarkan 

keputusan uti untuk 

melajang selain alasan 

fisik tadi? 

Ya kita emang jawa banget sih, Cuma 

setau aku walaupun bude juga tinggal di 

daerah taman sari yang notabenenya 

deket daerah kraton memang 

lingkungannya semua orang jawa yang 

agak mengikuti tradisi tapi kan kalo bude 

pandangannya lebih ke umum sama 

modern. Ya itu tadi menikah bukan jadi 

hal yang utama dalam kehidupan. Ya 

semua orang pengen semua wanita 

pengen buat bekeluarga menjadi seorang 

ibu e bude juga sempet mikir ke arah 

sana saat menjalani e ketika pacaran. 

Sebenernya bude udah berpikir serius 

tapi kemudian ternyata kandas dan 

ternyata dilingkungan juga banyak 

yang mengalami kandas nah disitu 

ada ketakutan untuk memulai 

hubungan kembali ke hubungan yang 

serius. Jadi gak begitu berpikir tradisi 

adat itu ada kalo bisa diikutin ya diikutin 

kalo enggak bisa yaudah jadi keluarga 

lebih kesitu sih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP 

 

 

KKR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagal dalam 

percintaan 

 

Ketakutan 

terhadap konflik 

rumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

Kenapa kegagalan 

dalam hubungan uti tadi 

Ya karena bude mengalaminya ketika 

muda dan terlalu serius. Terlalu 

GDP Gagal dalam 

percintaan 

+++ 
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bisa disebut mbak d 

trauma? 

serius tu dalam artian memberikan 

sepenuhnya rasa dan kepercayaan 

dengan lawan jenisnya dengan 

pasangannya saat itu. Tapi gagal itu 

dan udah terlanjur membarikan 

semuanya, semua dalam arti rasa 

bukan yang lain. Rasa tu paling 

penting. 

Kalo untuk tujuan hidup 

uti mbak d tau? 

Tujuan hidupnya sejauh ini pengen 

memberikan yang terbaik buat eyang 

uyut melihat semua keponakannya 

untuk istilahnya jadi orang yang 

mapan istilahnya bener bener mereka 

bisa layaknya orang orang pada 

umumnya ya cukup aku aja yang 

punya pilihan seperti ini jangan 

sampe ponakanku punya pikiran 

kesana. Gak menginginkan anggota 

keluarganya tu ada yang niru haha 

karena dia berpikir semua orang punya 

karakter yang berbeda belum tentu orang 

lain yang menjalani hal sama bisa 

survive  

AT Memiliki arti 

dan tujuan hidup 

++ 
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   Lampiran 2.1. Tabel Intensitas Tema Subjek 1 

TEMA KODING INTENSITAS KET 

 

Faktor Penyebab 

Perempuan Jawa 

Melajang 

Keterbatasan 

ekonomi 

KE ++ Berasal dari keluarga sederhana membuat subjek jadi 

mandiri. 

Tidak mudah 

jatuh cinta 

TDS +++ Subjek tidak begitu tertarik dengan hubugan 

percintaan, cenderung tidak mudah tertarik dengan 

laki-laki 

Dibutuhkan oleh 

keluarga 

DK +++ Subjek merasa bahwa keluarga membutuhkannya 

secara finansial dan afeksi sehingga subjek 

cenderung mengorbankan kepentingan pribadi 

Gagal dalam 

pecintaan 

GDP + Subjek gagal membina hubungan percintaan karena 

memprioritaskan keluarga dan beda keyakinan 

Orientasi pada 

karir 

OPK +++ Subjek lebih mengorintasikan hidup terhadap 

karirnya 

Ketakutan pada 

konflik rumah 

tangga 

KKR ++ Subjek merasa bahwa harus preventif karena melihat 

kegagalan rumah tangga di sekitarnya 

Belum 

menemukan 

pasangan yang 

cocok 

BMP ++ Subjek belum menemukan pasangan yang sesuai 

dengan kriterianya 

Pribadi pemilih PM +++ Memiliki standar pasangan ideal membuat subjek 

menjadi pribadi pemilih 
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Dampak 

Melajang 

pada 

Perempuan 

Jawa 

Dewasa 

Psikologis Jengkel JKL ++ Mendapat komentar negatif membuat subjek jengkel 

Sakit hati SH ++ Sakit hati dengan perkataan kerbat dekat 

Capek & jenuh  CJ ++ Subjek terkadang merasa capek dan jenuh dengan 

tanggung jawab dan status lajangnya 
Sosial  Menjadi bahan 

omongan 

MBO +++ Status lajang subjek sering menjadi bahan omongan 

tetangga 

Dipandang 

rendah 

DR +++ Subjek dianggap rendah oleh kerabat dekat karena 

masih melajang 

 

Subjective Well Being 

Perempuan Jawa yang 

Melajang 

Puas dengan 

hidup yang 

dijalani 

PDH +++ Kepuasan dalam kehidupan subjek saat ini 

dipengaruhi dengan pencapaian subjek saat ini 

Menikmati hidup MH +++ Subjek merasa mampu menikmati hidupnya karena 

tidak adanya tuntutan dari keluarga karena statusnya 

Bahagia atas 

pilihan hidup 

 

BPH 

 

+++ 

Memutuskan untuk melajang adalah pilihan hidup 

subjek saat ini. Pilihan tersebut menciptakan 

perasaan bahagia 

Percaya diri PD +++ Subjek ttidak merasa minder karena memiliki status 

lajang 

 

 

 

Faktor 

yang 

Mempenga

ruhi 

 

 
 

Internal 

Harga diri positif HP +++ Subjek memiliki harga diri yang positif ditunjukkan 

saat subjek mampu menilai baik masalah hidupnya 

dan mampu menyelesaikan hal tersebut 

Kepribadian 

ekstrovert 

KPE +++ Subjek merupakan sosok yang cukup terbuka dengan 

lingkungan sosialnya 

Kontrol diri KD +++ Subjek selalu mengontro diri yaitu berkaitan dengan 

perilaku agar stigma negatif tidak makin meningkat 

pada dirinya 
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Subjective 

Well Being 

Memiliki arti & 

tujuan hidup 

AT +++ Subjek memiliki target yang jelas untuk kehidupan 

yang dijalaninya 

Optimis OP +++ Subjek mempercayai bahwa yang subjek jalani saat 

ini merupakan hal baik dari Tuhan 

 

 
Eksternal  

Dukungan 

keluarga 

DKL +++ Keluarga subjek tidak pernah mempermasalahkan 

status lajang pada subjek hingga saat ini. Hal trsebut 

yang membuat subjek tidak tertekan 

Memiliki relasi 

sosial positif 

SP +++ Subjek cukup aktif dalam kegiatan bersosial hal ini 

yag menyebabkan subjek memiliki relasi sosial yang 

positif 

Keaktifan AKT +++ Subjek cukup aktif di kegiatan sosial 

Kekayaan/income KI +++ Subjek merupakan individu yang mandiri secara 

finansial 

Pekerjaan PK +++ Subjek memiliki pekerjaan sendiir 

Pendidikan  PDD +++ Pendidikan yang dimiliki subjek mempengaruhi pola 

pikir subjek 

 

 

Pemaknaan Hidup 

Hidup bermanfaat 

bagi orang lain 

HBO +++ Subjek memiliki makna hidup yaitu bermanfaat bagi 

orang lain 

Mensyukuri 

hidup 

BSY ++ Apa yang diterima dan dijalani subjek pada 

kehidupannya saat ini di syukuri oleh subjekk 

Percaya rencana 

Tuhan baik 

PRT +++ Subjek mempercayai bahwa Tuhan memiliki 

rencana baik untuk hidupnya 

Tidak merugikan 

orang lain 

TMO +++ Meskipun melajang subjek tidak merugikan orang 

lain 
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Lampiran 2.2 Matriks Antar Tema Subjek 1 

1. Faktor Perempuan Jawa Melajang 

 

 KE TDS DK GDP OPK KKR BMP PM 

KE -  +++  +++    

TDS  -      +++ 

DK   - +++ +++    

GDP    - +++ +   

OPK     -    

KKR      -  ++ 

BMP       - +++ 

PM        - 

Keterangan :  

KE : Keterbatasan ekonomi OPK : Orientasi pada karir 

TDS : Tidak mudah suka/cinta  KKR : Ketakutan pada konflik rumah tangga 

DK : Dibutuhkan oleh keluarga BMP : Belum menemukan pasangan yang cocok 

GDP : Gagal dalam percintaan PM : Pribadi pemilih 

 

2. Subjective Well Being Perempuan Jawa Dewasa Melajang (Int) 

 
 PDH MH BPH PD HP KPE KD AT OP 

PDH -    +++  +++ +++ +++ 

MH  -      +++  

BPH   -  +++ +++  +++ +++ 

PD    - +++  +++   

HP     -     

KPE      -    

KD       -   

AT        -  

OP         - 

Keterangan : 

PDH : Puas dengan hidup yang dijalani 

MH : Menikmati hidup 

BPH : Bahagia dengan pilihan hidup 

PD : Percaya diri 

HP : Harga diri positif 

KPE : Kepribadi ekstravesi 

KD : Kontrol diri 

AT : Memiliki arti & tujuan hidup 

OP : Optimis  
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3. Subjective Well Being Perempuan Jawa Dewasa Melajang (Eks) 

 

 PDH MH BPH PD DKL SP AKT KI PK PDD 

PDH -    +++   +++ +++  

MH  -   +++ +++ +++    

BPH   -  +++ +++  ++ +++ ++ 

PD    -    +++ +++ ++ 

KL     -      

SP      -     

AKT       -    

KI        -   

PK         -  

PDD          - 

Keterangan : 

PDH : Puas dengan pilihan hidup  SP : Relasi sosial positif   

MH : Menimati hidup   AKT : Keaktifan 

BPH : bahagia dengan pilihan hidup  KI : Kekayaan/Income 

PD : Percaya diri   PK : Pekerjaan  

DKL : Dukungan keluarga  PDD : Pendidikan  

 

4.  Pemaknaan Hidup Perempuan Jawa Melajang 

 

 HBO BSY PRT TMO 

HBO - +++  +++ 

BSY  - ++ +++ 

PRT   - ++ 

TMO    - 

Keterangan : 

HBO : Hidup bermanfaat bagi orang lain 

BSY : Mensyukuri hidup 

PRT :Percaya rencana Tuhan baik 

TMO : Tidak merugikan orang lain 
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Lampiran 2.3. Tabel Intensitas Tema Subjek 2 

TEMA KODING INTENSITAS KET 

 

 

 

Faktor Penyebab  

Perempuan Jawa 

Melajang 

Dibutuhkan oleh 

keluarga 

DK +++ Memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya membuat subjek 

banyak mengorbankan kepentingan pribadinya. 

Keterbatasan 

ekonomi 

KE ++ Permasalahan ekonomi dalam keluarga membuat subjek harus 

membantu ayahnya mencari uang. 

Merasa tidak 

cocok dengan 

pasangan 

TP ++ Subjek merasa banyak diatur oleh pasangan. Hal tersebut membuat 

subjek tidak nyaman. 

Ingin menjadi 

pribadi yang 

bebas 

PB +++ Salah satu alasan subjek menjadi lajang adalah tidak mau merasa 

terkekang. 

Masa lalu pribadi MP +++ Keras kehidupan masa kecil subjek menyebabkan traumatis yang 

berpengaruh terhadap kepribadian subjek. 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis dan 

Sosial Melajang 

 

 

 
Psikologis 

Merasa tidak 

nyaman 

MTN +++ Status lajang yang disandang oleh subjek membuat subjek merasa 

tidak nyaman. 

Pasrah terhadap 

keadaan 

PS +++ Kesulitan dalam menjalani hidup sendiri membuat subjek pasrah 

terhadap keadaannya. 

Menyesal MNY +++ Subjek merasa menyesal dengan pilihan melajangnya. 

Sedih SDH +++ Subjek merasa sedih saat hidup sendirian 

Kesepian KSP +++ Ketika tinggal sendiri subjek merasa kesepian karena tidak memiliki 

keluarga. 

 
Sosial 

Menjadi bahan 

olok-olok 

BO +++ Status lajang subjek dijadikan bahan bercanda. 
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Di palak PM +++ Subjek mengalami pemalakan karena dianggap memiliki finansial 

yang cukup dan dianggap tidak memiliki tanggung jawab terhadap 

keluarga. 

Dipandang 

rendah 

DR +++ Keberadaan subjek dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar 

 

 

 

 

Subjective Well Being  

Peremuan Jawa yang 

Melajang 

 

 

 

 

 

 

Puas dengan 

hidup yang 

dijalani 

PDH +++ Subjek merasa puas dengan hidup yang dijalani karena subjek merasa 

bahwa dirinya berharga dan mampu melakukan hal yang berguna 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

BH +++ Subjek mengaku bahagia dengan pilihan hidupnya karena pilihan 

tersebut tidak berasal dari dendam dan sakit hati karena laki-laki 

dengan pilihan yang subjek jalani membuat subjek mampu 

menciptakan tujuan hidupnya. 

Menikmati hidup MH +++ Subjek merasa enjoy menjalani kehidupan karena berguna bagi orang 

lain 

Percaya diri PD +++ Subjek merefleksian setiap pengalaman yang dialaminya yang 

membuat subjek mampu percaya diri menjalani kehidupan lajangnya. 

Faktor yang 

Mempenaruhi 

Subjective Well 

Being 

 

 

 

 

 
 

Kontrol diri KD +++ Subjek mampu mengatasi permasalahan karena pengalaman yang 

pernah dialaminya 

Harga diri positif  HP   

Kepribadian 

ekstorvert 

KPE +++ Subjek memiliki kepribadian yang dominan, keras, dan supel 

(terbuka terhadap sosial) 
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Internal Memiliki arti dan 

tujuan hidup 

AT +++ Subjek memiliki arti dan tujuan hidup yang jelas. Hal ini dikarenakan 

subjek menganggap bahwa dirinya berharga karena masih 

dibutuhkan orang lain. Sedangkan tujuan hidup subjek yaitu berguna 

bagi orang lain. 

  

 

 

 

 
Eksternal 

Pendidikan PDD +++ Subjek memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Setelah 

tampat dari sekolah sederajat SMA subjek melanjutkan di perguruan 

tinggi S1 jurusan filsafat, kedokteran, farmasi, dan sekarang S2 

teknologi pertanian dan pangan 

Kekayaan/ 

Income 

KI ++ Subjek tergolong individu yang memiliki pendapatan atau kekayaan 

yang cukup tinggi 

Pekerjaan PK ++ Pekerjaan yang dimiliki subjek saat ini juga cukup banyak dan 

menunjang kebahagiaan yang subjek rasakan 

Keaktifan AKT +++ Subjek banyak memiliki kegiatan yang positif baik dilingkungan 

sosial maupun pekerjaan. 

Relasi sosial yang 

positif 

SP +++ Subjek juga memiliki pergaulan yang cukup luas baik di masyarkat, 

teman sehobi hingga pekerjaan. 

 

 

 

Pemaknaan Hidup 

Ketenagan dalam 

hidup 

KTH +++ Saat ini subjek merasa bahwa hidupnya tenang dan damai 

Keseimbangan 

hidup 

KSM +++ Subjek mengupayakan agar kehidupannya seimbang. Hal tersebut 

berkaitan dengan apa yang subjek terima dan apa yang subjek akan 

beri pada sesame 

Hidup yang 

merdeka 

HMR +++ Subjek merasa bahwa hidupnya telah merdeka. Merdeka dalam arti 

subjek merasakan suatu kebebasan dalam hidup. 

Mensyukuri 

hidup 

BSY +++ Subjek mengaku lebih mampu mensyukuri kehidupannya saat ini. 

 



343 
 

 
 

Lampiran 2.4. Matriks Antar Tema Subjek 2 

1. Faktor Perempuan Jawa Melajang 

 

 DK KE BMP PB MP 

DK - ++  +++ ++ 

KE  -   ++ 

BMP   - +++  

PB    - +++ 

MP     - 

Keterangan : 

DK : Dibutuhkan oleh keluraga   PB  : Ingin menjadi pribadi yang bebas   

KE : Keterbatasan ekonomi   MP : Masa lalu pribadi 

BMP : Merasa tidak cocok dengan pasangan  

 

 

2. Subjective Well Being Perempuan Jawa Melajang (Int) 

 

 PDH BH MH PD KD HP KPE AT 

PDH -     +++  +++ 

BH  -   +++ +++  +++ 

MH   -  +++ +++  +++ 

PD    -   +++ +++ 

KD     -    

HP      -   

KPE       -  

AT        - 

Keterangan : 

PDH : Puas dengan pilihan hidup  KD : Kontrol diri  

BH : Bahagia dengan pilihan hidup  HP : Harga diri positif 

MH : Menikmati hidup   KPE : Kepribadian ekstraversi 

PD : Percaya diri   AT : Memiliki arti & tujuan hidup 
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3. Subjective Well Being Perempuan Jawa Dewasa Melajang (Eks) 

 

 PDH BH MH PD PDD KI PK AKT SP 

PDH -    +++ +++   +++ 

BH  -   ++ +++    

MH   -    +++  +++ 

PD    -    ++  

PDD     -     

KI      -    

PK       -   

AKT        -  

SP         - 

Keterangan : 

PDH : Puas dengan hidup yang dijalani KI : Kekayaan/income 

BH : Bahagia dengan pilihan hidup  PK : Pekerjaan 

MH : Menikmati hidup   AKT : Keaktifan 

PD : Percaya diri   SP : Relasi sosial positif 

PDD : Pendidikan 

 

4. Pemaknaan Hidup Perempuan Jawa Melajang 

 

 KTH KSM HMR BSY 

KTH - +++ +++ +++ 

KSM  - ++ +++ 

HMR   - ++ 

BSY    - 

Keterangan : 

KTH : Ketenangan dalam hidup 

KSM : Mengupayakan keseimbangan dalam hidup 

HMR : Hidup yang bebas/merdeka 

BSY : Mensyukuri hidup
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Lampiran 2.5. Tabel Intensitas Tema Subjek 3 

TEMA 
KONDING INTENS

ITAS KET 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang Menyebabkan 

Melajang 

Presepsi buruk 

terhadap laki-

laki(ayah) 

PBL +++ Perselingkuhan yang dilakukan sang ayah membentuk 

presepsi negatif dalam diri subjek. 

Keterbatasan 

ekonomi 

KE +++ Permasalahan ekonomi yang dialami keluarga subjek 

menimbulkan tekanan sosial dan berpengaruh pada berbagai 

aspek di kehidupan subjek. 

Pribadi yang tertutup PT ++ Pengalaman masa lalu membuatnya subjek tertutup terhadap 

sosialnya dan tidak memiliki pergaulan yang luas. 

Gagal dalam 

percintaan 

GDP +++ Subjek mengalami kegagalan cinta akibat perbedaan strata 

sosial dan agama 

Masa lalu pribadi MP +++ Kondisi keluarga yang tidak stabil membentuk pengalaman 

trumatis yang dialami subjek. 

Orientasi pada karir OPK ++ Subjek memilih untuk fokus pada karir setelah mengalami 

gagal dalam percintaan. 

Ketakutan terhadap 

konflik rumah tangga 

KKR +++ Subjek memiliki ketakutan terhadap konflik rumah tangga 

bila subjek menikah. 

Konsep diri yang 

rendah 

KDR ++ Subjek merasa tidak mampu bila subjek membina rumah 

tangga. 

 

Dampak Psikologis 

dan Sosial Melajang 

 

 

 

 

Dendam DM ++ Sering mendapat tekanan dari sosialnya menyebabkan subjek 

dendam 

Merasa susah hidup 

sendiri 

MSS ++ Subjek merasa dirinya kesulitan dalam hidup sendiri 
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Psikologis  

Merasa tidak nyaman MTN ++ Subjek merasa tidak nyaman ketika mendapat komentar 

negatif dan pertanyaan berkaitan dengan statusnya 

Jengkel JKL ++ Subjek merasa jengkel dengan seseorang yang mengomentari 

statusnya. 

Menyesal MYL +++ Subjek merasa menyesal dengan pilihan melajang karena 

tidak bisa memiliki keturunan 

Takut merepotkan TKT ++ Subjek merasa takut kesendiriannya membuat keluarganya 

repot 
Sosial  Menjadi bahan 

omongan 

MBO +++ Status lajang subjek menjadi bahan perbincangan dan 

pertanyaan orang disekitarnya. 

Menghindari sosial MHS +++ Tekanan sosial menyebabkan subjek menarik diri dari sosial. 

 

Subjective Well Being 

Perempuan Jawa Melajang 

Bahagia dengan 

pilihan hidup 

BH ++ Subjek merasa bahagia dalam menjalani kehidupannya dan 

tidak merasakan penderitaan atas pilihannya. 

Puas dengan 

kehidupan yang 

dijalani 

PDH ++ Subjek merasakan kepuasan dalam menjalani hidupnya 

Menikmati hidup MH ++ Subjek lebih ikhlas dan menikmati kehidupan yang dijalani 

sekarang. 

Percaya diri PD ++ Meskipun melajang subjek dapat cuek dengan tanggapan 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 
Internal 

Kontrol diri KD ++ Subjek mampu menempatkan diri dan tidak melakukan hal 

diluar batas 

Optimis OP ++ Subjek merasa yakin terhadap dirinya dalam mencapai masa 

depan yang baik 
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Faktor yang 

Mempengaruhi 

Subjective Well 

Being Perempuan 

Melajang 

Memiliki arti & 

tujuan hidup 

AT +++ Subjek menentukan rencana untuk meraih yang menjadi 

tujuan hidupnya yaitu bangkit dari situasi terpuruk. 

Harga diri positif  HP ++ Subjek cukup memiliki harga diri yang positif 

 

 

 
Eksternal 

Kekayaan/Income KI ++ Subjek memiliki gaji pribadi yang untuk memenuhi 

kebutuhan dan membeli sesuatu yang subjek suka 

Dukungan keluarga DKL +++ Subjek merasa didukung dan diterima oleh keluarga 

Pekerjaan  PK ++ Subjek memiliki pekerjaan yang membuatnya dapat bangkit 

Pendidikan  PDD + Pendidikan mempengaruhi subjek untuk berpikir secara 

positif. 

Relasi sosial positif  SP + Subjek sebelumnya menarik diri dari lingkup sosial. Pada 

saat ini subjek memiliki beberapa komunitas sosial yaitu 

alumni SMA dan komunitas gereja 

Keaktifan  AKT + Subjek memiliki beberapa kesibukan untuk mengisi waktu 

luang 

Pemaknaan Hidup Mensyukuri hidup BSY +++ Subjek merasa bersukur karena hidup yang dirasakan hingga 

sekarang membahagiakan 

Lebih mengenal diri 

sendiri 

LMD ++ Subjek merasa bahwa dirinya lebih mengenal dirinya sendiri 

apa yang subjek butuhkan dll 

Menjadi wanita 

mandiri 

MWM +++ Subjek menganggap bahwa seorang wanita tetap bisa 

mandiri meskipun ada atau tidak ada seorang laki-laki 

dihidupnya 

Tidak merugikan 

orang lain 

TMO +++ Subjek melihat dirinya bahwa dengan statusnya tersebut 

tidak merugikan orang lain 
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Lampiran 2.6. Matriks Antar Tema Subjek 3 

1. Faktor Perempuan Jawa Melajang 

 

 PBL KE PT GDP MP OPK KKR KDR 

PBL -      +  

KE  -  +++ +++    

PT   -  +++    

GDP    -  +++ ++  

MP     -   +++ 

OPK      -   

KKR       -  

KDR        - 

Keterangan : 

PBL : Presepsi buruk terhadap laki-laki (ayah)  MP : Masa lalu pribadi 

KE : Keterbatasan ekonomi   OPK : Orientasi pada karir 

PT : Pribadi tertutup    KKR : Ketakutan pada konflik rumah tangga 

GDP : Gagal dalam percintaan   KDR : Konsep diri rendah 
  

 

2. Subjective Well Being Perempuan Jawa Melajang (Int) 

 

 PDH BH MH PD KD OP AT HP 

PDH -      +++ +++ 

BH  -    +++   

MH   -  +++  +++ +++ 

PD    -    + 

KD     -    

OP      -   

AT       -  

HP        - 

Keterangan : 

PDH : Puas dengan hidup yang dijalani  KD : Kontrol diri 

BH : Bahagia dengan pilihan hidup   OP : Optimis 

MH : Menikmati hidup    AT : Memiliki arti & tujuan hidup 

PD : Percaya diri    HP : Harga diri positif 
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3. Subjective Well Being Perempuan Jawa Dewasa Melajang (Eks) 

 BH PDH MH PD KI DKL PK PDD SP AKT 

BH -    ++ +++ ++    

PDH  -    +++    ++ 

MH   -     ++ ++ +++ 

PD    - +++  +++    

KI     -      

DKL      -     

PK       -    

PDD        -   

SP         -  

AKT          - 

Keterangan : 

BH : Bahagia dengan pilihan hidup   DKL : Dukungan keluarga 

PDH : Puas dengan hidup yang dijalani  PK : Pekerjaan 

MH : Menikmati hidup    PDD : Pendidikan  

PD : Percaya diri    SP : Relasi sosial positif 

KI : Kekayaan/Income    AKT : Keaktifan 

 

4. Pemaknaan Hidup Perempuan Jawa Melajang 

 

 BSY LMD MWM TMO 

BSY - +++ +++ +++ 

LMD  - ++ +++ 

MWM   - ++ 

TMO    - 

Keterangan : 

BSY : Mensyukuri hidup 

LMD : Lebih mengenal diri sendiri 

MWM : Menjadi wanita mandiri 

TMO : Tidak merugikan orang lain 

 



350 
 

 
 

Lampiran 2.7. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sebelum Disortir) 

TEMA S1 S2 S3 KET 

 

Faktor Penyebab Melajang 

Perempuan Jawa Dewasa 

Keterbatasan 

ekonomi* 

++ ++ +++ Latar belakang ekonomi mempengaruhi subjek 

1,2,dan 3 melajang 

Tidak mudah suka +++ - - Hanya subjek 1 yang tidak mudah menyukai 

seseorang 

Di butuhkan oleh 

keluarga* 

+++ +++ + Subjek 1,2,dan 3 sama-sama memiliki tanggung 

jawab terhadap keluarga 

Gagal dalam 

percintaan* 

++ + +++ Subjek 1,2, dan 3 sama-sama memiliki pengalaman 

gagal dalam percintaan 

Orientasi pada karir* +++ - +++ Subjek 1 dan 3 sama-sama berorientasi pada karir 

Ketakutan pada 

konflik rumah 

tangga* 

++ - +++ Subjek 1 dan 3 memiliki ketakutan dan preventif 

terhadap konflik rumah tangga 

Belum menemukan 

pasangan yang cocok* 

+++ +++ - Subjek 1 dan 2 merasa belum menemukan pasangan 

yang cocok 

Ingin menjadi pribadi 

yang bebas* 

++ +++ + Subjek 1,2,dan 3 memiliki keinginan menjadi 

pribadi yang bebas 

Pribadi pemilih +++ - - Hanya subjek 1 yang merupakan pribadi pemilih 

soal pasangan hidup 

Masa lalu pribadi* - +++ +++ Subjek 2 dan 3 memiliki pengalaman traumatis pada 

masa lalu berkaitan dengan keluarga 

Presepsi buruk 

terhadap laki-laki 

- - +++ Hanya subjek 3 yang memiliki presepsi buruk 

terhadap laki-laki yaitu ayah 

Pribadi yang tertutup - - +++ Hanya subjek 3 yang memiliki pribadi tertutup 
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Konsep diri rendah - - +++ Hanya subjek 3 yang memiliki pandang bahwa 

dirinya tidak mampu membina rumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Melajang 

pada Perempuan 

Jawa Dewasa 

Psikologis Jengkel* ++ - ++ Subjek 1 dan 3 merasa jengkel ketika statusnya 

menjadi bahan omongan 

Sakit hati ++ - - Hanya subjek 1 pernah mengalami sakit hati karena 

tekanan sosial 

Capek ++ - - Hanya subjek 1 yang mengalami capek dengan 

kondisinya 

Jenuh ++ - - Hanya subjek 1 yang mengalami kejenuhan  

Merasa tidak 

nyaman* 

- +++ +++ Perasaan tidak nyaman dengan status lajang 

dirasakan oleh subjek 2 dan 3 

Pasrah terhadap 

keadaan 

- +++ - Hanya subjek 2 yang pasrah dengan keadaan 

Menyesal * - +++ ++ Subjek 2 dan 3 merasakan penyesalan karena 

melajang hingga saat ini 

Sedih  - +++ - Hanya subjek 2 yang merasakan kesedihan 

Kesepian  - +++ - Hanya subjek 2 yang merasa kesepian karena 

statusnya  

Dendam  - - +++ Hanya subjek 3 yang merasakan dendam 

Merasa susah hidup 

sendiri 

- - +++ Hanya subjek 3 yang merasakan kesusahan karena 

tidak menikah 

Takut merepotkan - - ++ Hanya subjek 3 yang merasa takut merepotkan 

karena kondisi melajangnya 

 

 

Menjadi bahan 

omongan* 

+++ +++ +++ Status melajang subjek 1,2, dan 3 menjadi bahan 

omongan orang lain 
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Sosial  Dipandang rendah* ++ +++ - Status lajang membuat subjek 1 dan 2 di pandang 

rendah oleh orang disekitarnya 

Menjadi bahan olok-

olok 

- +++ - Status lajang subjek 1 menjadi bahan becanda orang 

lain. 

Di palak - +++ - Hanya subjek 2 yang mengalami pemalakan karena 

status lajangnya 

Subjective Well Being Perempuan 

Jawa yang Melajang 

Puas dengan hidup 

yang dijalani* 

+++ +++ - Subjek 1 dan 2 merasa puas terhadap hidup yang 

dijalani meskipun melajang 

Menikmati hidup* +++ +++ ++ Subjek 1,2, dan 3 mampu menikmati hidup 

melajangnya 

Bahagia karena 

diterima oleh 

keluarga* 

+++ - +++ Subjek 1 dan 3 merasa bahagia karena keluarga 

menerima diri subjek dengan status lajangnya 

Bahagia dengan 

pilihan hidup* 

- +++ ++ Subjek 2 dan 3 merasa bahagia dengan pilihan hidup 

melajangnya 

Percaya diri* +++ +++ ++ Subjek 1,2, dan 3 merasa percaya diri meskipun 

melajang 

 

 

 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Subjective Well Being 

pada Perempuan 

Jawa Dewasa yang 

Melajang 

 

 

 

Internal 

Harga diri positif* +++ +++ ++ Subjek 1,2, dan 3 memiliki harga diri yang positif  

Kepribadian 

ekstorvert* 

++ +++ - Subjek 1 dan 2 memiliki kepribadian yang terbuka 

Kontrol diri* +++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 memiliki kontrol terhadap dirinya 

Memiliki arti & tujuan 

hidup* 

+++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 memiliki arti dan tujuan terhadap 

hidupnya 

Optimis*  +++ - ++ Subjek 1 dan 3 memiliki optimisme dalam hidup 

 

 

Dukungan keluarga* +++ - +++ Subjek 1 dan 3 mendapatkan dukungan baik dari 

keluarga 
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Eksternal  

Memiliki relasi sosial 

positif* 

+++ +++ + Subjek 1,2, dan 3 memiliki relasi sosial yang positif 

Keaktifan* +++ +++ + Subjek 1,2, dan 3 memiliki  aktifitas tertentu untuk 

dilakukan 

Kekayaan/income* +++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 memiliki kekayaan/income secara 

pribadi 

Pekerjaan* +++ +++ +++ Subjek 1,2,dan 3 memiliki pekerjaan 

Pendidikan*  +++ +++ ++ Latar belakang pendidikan 1,2,dan 3 mendukung 

subjek menjalani hidup 

 

 

 

 

 

Pemaknaan Hidup 

Menjadikan hidup 

bermanfaat* 

+++ +++ - Subjek 1 ingin membuat dirinya bermanfaat bagi 

orang di sekitarnya 

Mensyukuri hidup* +++ +++ +++ Subjek 1,2,dan 3 mensyukuri kehidupan lajangnya  

Percaya rencana 

Tuhan baik 

+++ - - Subjek 1 merasa bahwa Tuhan memiliki rencana 

baik bagi hidupnya 

Ketenagan hidup - +++ - Subjek 2 merasa bahwa kehidupannya 

Keseimbangan hidup - +++ - Subjek 2 memaknai hidup harus mencapai 

keseimbangan 

Lebih mengenal diri 

sendiri 

- - +++ Subjek 3 menemukan makna hidup bahwa dengan 

status lajangnya mampu mengenal diri sendiri 

Menjadi wanita 

mandiri 

- - +++ Subjek 3 menemukan makna hidup yaitu wanita 

tetap mampu mandiri 

Tidak merugikan 

orang lain* 

+++ - +++ Subjek 1 dan 2 menemukan makna hidup yang 

terpenting tidak merugikan orang lain 
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Lampiran 2.8. Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

1. Faktor Perempuan Jawa Melajang 

 

 KE DK GDP OPK KKR BMP MP 

KE - +++ +++    +++ 

DK  - +++ +++    

GDP   - +++ ++   

OPK    -    

KKR     - +  

BMP      -  

MP       - 

Keterangan : 

KE : Keterbatasan ekonomi  MP  : Masa lalu pribadi 

DK : Dibutuhkan oleh keluraga  KKR : Ketakutan pada konflik rumah tangga 

GDP : Gagal dalam percintaan  BMP : Belum menemukan pasangan yang cocok 

OPK : Orientasi pada karir  MP : Masa lalu pribadi 

 

2. Subjective Well Being Perempuan Jawa Dewasa Melajang (Int) 

 

 PDH BH MH PD HP KPE KD AT OP 

PDH -    ++ +++  +++  

BH  -   +++  ++ +++  

MH   -      ++ 

PD    -  ++    

HP     -     

KPE      -    

KD       -   

AT        -  

OP         - 

Keterangan : 

PDH : Puas dengan hidup yang dijalani   MH : Menikmati hidup  KD : Kontrol diri 

BH : Bahagia dengan piliha hidup         PD : Percaya diri  AT : Arti & tujuan hidup 

HP : Harga diri positif         KPE : Kepribadian ekstraversi OP : Optimis 
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3. Subjective Well Being Perempuan Jawa Dewasa Melajang (Eks) 

 

 PDH MH BH PD DKL SP AKT KI PK PDD 

PDH -    +++ +++  ++   

MH  -    +++ +++  ++  

BH   -     +++ +++ ++ 

PD    -     ++  

DKL     -      

SP      -     

AKT       -    

KI        -   

PK         -  

PDD          - 

Keterangan : 

PDH  : Puas dengan hidup yang dijalani     MH : Menikmati hidup   

BH  : Bahagia dengan piliha hidup           PD : Percaya diri 

DKL  : Dukungan keluarga   SP  : Relasi sosial positif 

AKT  : Keaktifan    KI : Kekayaan/Income 

PK  : Pekerjaan    PDD : Pendidikan 

 

4. Pemaknaan Hidup Perempuan Jawa Dewasa Melajang 

 

 HBO BSY TMO 

HBO - +++  

BSY  - ++ 

TMO   - 

Keterangan : 

HBO : Mengupayakan keseimbangan dalam hidup 

BSY : Mensyukuri hidup 

TMO : Tidak merugikan orang lain
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LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN
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