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LAMPIRAN A 

 

Panduan Wawancara  

dan Observasi 
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PANDUAN WAWANCARA 

  

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama lengkap  : ........................................................................... 

Nama biara   : ...........................................................................  

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

Kota asal   : ...........................................................................  

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

Cita-cita sejak kecil : ........................................................................... 

Pendidikan terakhir : ...........................................................................  

Pekerjaan terakhir  : ........................................................................... 

Bidang karya di biara : ........................................................................... 

Media sosial  : ...........................................................................  

Kelebihan (5)  : ...........................................................................  

Kekurangan (5)  : ...........................................................................  

Jumlah saudara kandung  : L =                   P =                        Anak ke =  

  

II. IDENTITAS KELUARGA SUBJEK   

Nama ayah   : ...........................................................................  

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

Pekerjaan   : ...........................................................................   

Nama ibu   : ...........................................................................   

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

Pekerjaan   : ...........................................................................   

 



130 
 

 
 

III. Faktor-faktor yang mendukung menjadi biarawati 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Latar belakang 

keluarga 

 Kepercayaan 

yang dianut 

 Budaya dan adat 

istiadat 

 Kondisi dan 

keadaan keluarga 

  

b) Motivasi  

 Pengalaman 

pribadi  

 Alasan pribadi  

 Relasi dengan 

keluarga dan 

orang lain 

 Teman dekat 

(pacar) 

 Keyakinan yang 

dianut sejak kecil 

 Dukungan 

keluarga dan 

lingkungan 

 Harapan dan 

didikan dari 

keluarga 

  

c) Sejarah panggilan 

 Perjalanan 

sehingga menjadi 

biarawati sampai 

saat ini 

 Cita-cita sejak 

masa anak 

 Hambatan untuk 

menjawab 

panggilan 
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IV. Perkembangan di era zaman modern 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Modernisasi  

 Pendapat pribadi 

tentang zaman 

modern 

 Tantangan yang 

paling dirasakan 

dalam hidup 

membiara 

 Pengaruh bagi 

kehidupan doa 

dan membiara 

 Cara mengatasi  

  

 

Triangulasi  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Modernisasi  

 Pendapat tentang 

zaman modern 

 Tantangan yang 

paling dirasakan 

dalam hidup 

membiara 

 Pengaruh bagi 

kehidupan doa 

dan membiara 

 Cara mengatasi  

  

 

V. Dinamika kehidupan membiara 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keseharian 

biarawati 

 Pendapat pribadi 

tentang biarawati 
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 Pengalaman 

hidup doa 

 Kegiatan dan cara 

hidup membiara 

 Suka duka 

menjadi biarawati 

dan hidup di biara 

b) Relasi di komunitas 

dengan sesama 

biarawati 

 Pendapat pribadi 

kepada teman di 

satu komunitas 

 Komunikasi 

dengan sesama 

biarawati 

(termasuk 

pimpinan 

komunitas) 

 Teman terdekat di 

biara 

  

c) Relasi dengan orang 

lain 

 Komunikasi 

dengan orang lain 

 Kegiatan bersama 

 Rekan kerja 

dalam karya 

  

 

Triangulasi 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keseharian 

biarawati 

 Pendapat tentang 

biarawati  

 Kegiatan dan cara 

hidup membiara 

 Pandangan 

biarawati di 

zaman modern 
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VI. Tujuan dan makna hidup  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Tujuan menjadi 

biarawati 

 Pendapat pribadi 

tentang 

kehidupan 

membiara 

 

  

b) Kesulitan menjadi 

biarawati 

 

  

c) Keuntungan menjadi 

biarawati 

 

  

d) Harapan sikap  

biarawati  

  

e) Makna hidup 

 Pengalaman 

proses 

menemukan 

makna 

 Nilai-nilai yang 

diterapkan  

 Pengalaman dan 

kegiatan yang 

bermakna 

 Memaknai hidup 

membiara  

 Dampak 

psikologis 
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Panduan Observasi 

 

 

Mimik wajah dan perilaku 

yang sering muncul 
 

Cara menanggapi pertanyaan  

Perilaku yang sering muncul 

saat doa 
 

Perilaku yang sering muncul 

saat berinteraksi dengan orang 

lain. 

 

Kondisi dan suasana di biara 

ataupun tempat berkarya 
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LAMPIRAN B 

Verbatim 
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Lampiran 1.1 Verbatim Subjek I 

VERBATIM SUBJEK I 

 

Wawancara I : 17 Maret 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1. Sebelumnya 

terima kasih, 

suster mau 

meluangkan 

waktu untuk saya. 

Saya pengen 

mengenal 

perjalanan hidup 

suster lebih jauh 

ni, boleh 

 ya... hehe ..  

Nama asli suster 

siapa sih ? 

Iya dengan senang 

hati avila, saya tu 

malah seneng kalau 

ada yang diajak crita. 

Nama asli Paulina 

Nugroho Kuswidati. 

    

2. Trus suster aslinya 

dari mana ?  

 

Dari kecil tinggal 

disana suster? 

Saya kelahiran dan 

asli dari Surakarta.  

 

Iya kami sejak kecil 

hidup disana. 

    

3. Hobi suster 

sebelum dan 

setelah jadi 

biarawati di 

tarekat ini apa ik ? 

Keterampilan.. ndak 

tahu knapa kok saya 

tu suka bikin-bikin 

kerajinan tangan apa 

aja. Seni saya juga 

suka, saya suka nari 

sama main alat 

musik. 

C Hobi 

merupakan 

salah satu 

faktor yang 

menjadi 

penyemangat 

dalam 

panggilan 

subjek  

Cita-cita +++ 

4. Sebernya cita-cita 

suster sejak kecil 

tu apa sih, ? 

Ya jadi suster. C Sejak kecil 

subjek 

memang 

berkeinginan 

menjadi 

seorang 

biarawati 

Cita-cita 

sejak kecil 
+++ 
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5. Trus kalau 

pendidikan 

terakhir? 

SMA     

6. Pekerjaan terakhir 

suster sebelum 

bergabung sama 

konggregasi apa ? 

Dulu saya setelah 

lulus SMA langsung 

masuk, jadi belum 

punya pengalaman 

kerja. Lulus 2003, 

2004 saya udah 

aspiran, 2005 saya 

sudah novis 1. 

LB Subjek belum 

memiliki 

pengalaman. 

Latar 

Belakang 
++ 

7. Kalau bidang 

karya sebagai 

suster sekarang ini 

? 

Saya di Pendidikan 

TK. 
    

8. Menurut suster 

kelebihan yang 

suster punya apa 

sih? 

Haha.. opo yo.. 

selalu ceria, positif 

thingking dengan 

orang lain, optimis, 

ada daya juang yang 

tinggi, terus … 

mudah bergaul. 

KK Subjek 

merasa kalau 

dirinya adalah 

orang yang 

selalu postif. 

Kelebihan 

dan 

kekurangan 

++ 

9. Kalau kelemahan 

atau kekurangan 

yang suster punya 

? 

Sensitif, lambat, 

terus terkadang 

kurang percaya diri, 

ceroboh atau cepat 

mengambil 

keputusan, mudah 

letih. 

KK Subjek 

merasa 

banyak yang 

harus diolah 

lagi. 

Kelebihan 

dan 

kekurangan 

++ 

10. Sekarang saya 

pengen tahu 

tentang kluarga 

suster ni. 

Pekerjaan bapak 

ibu apa suster ? 

Bapak supir, ibu 

sebagai ibu rumah 

tangga. 

LB Subjek lahir 

dari keluarga 

yang 

sederhana 

Latar 

Belakang 
++ 

11. Keyakinan yang 

suster anut 

sekarang ini juga 

dianut keluarga 

suster sejak kecil ? 

Iya, dari kecil 

keluarga saya katolik 

sampai sekarang. 

AK Sejak kecil 

sampai 

sekarang 

keluarga 

mengajarkan 

iman katolik. 

Ajaran 

Keluarga 
++ 
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12. Apa memang 

sejak kecil 

keluarga suster 

kental dengan 

keyakinan yang 

dianut sekarang 

atau sering 

diajarkan tentang 

keagamaan sampe 

suster pengen jadi 

suster? 

Sebenernya ya ngga 

terlalu si ya, Cuma 

bapak ibu selalu 

mengajari berdoa 

yang baik. Malahan 

ngga disangka-

sangka kalo akan jadi 

suster.  

AK Dari kecil 

subjek 

diajarkan 

untuk tekun 

berdoa 

Ajaran 

Keluarga 
++ 

13. Trus kebiasaan 

yang sering 

dilakukan suster 

sama keluarga  

dari kecil ? 

Sering doa novena 

bareng. Kalau ada 

ujudnya novena trus 

Puasa Senin Kamis 

bapak sama ibu 

selalu ngajak berdoa 

bersama di luar 

rumah. Meskipun 

kadang bapak ngga 

ada karena supir kan 

harus pergi saya 

tetep berdoa sama 

ibu. Saya itu yang 

paling betah di antara 

kakak-kakak saya.  

AK Sejak kecil 

subjek 

terbiasa 

dengan 

berdoa 

Ajaran 

keluarga 
++ 

14. Kondisi keluarga 

suster selama ini 

gimana? 

Ya sederhana, biasa-

biasa aja. 

KS Subjek 

berasal dari 

keluarga yang 

sederhana dan 

biasa saja. 

Keluarga 

sederhana 
+ 

15. Pengalaman suster 

sampai suster 

ingin jadi 

biarawati itu 

gimana ?  

Terus apakah dari 

keluarga suster 

yang menjadi 

suster hanya suster 

saja ? 

Dulu itu karena 

rumah dekat dengan 

brayat, sering misa di 

susteran, trus lihat 

suster main musik 

seneng. Soalnya kan 

saya hobi juga main 

musik jadi tertarik 

lihat figur suster. 

Yang pengen jadi 

suster itu kakak 

AP Subjek 

merasa awal 

panggilannya 

dari hobi dan 

tertarik 

melihat figure 

biarawati 

Awal 

Panggilan 
+++ 
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pertama saya, tapi 

ngga jadi, malah 

saya yang masuk. 

Setelah lulus SMA, 

saya ke semarang 

ngakunya kerja tapi 

langsung aspiran di 

gedangan. Sampai 

saya aspiran satu 

tahun bapak ibu 

belum tahu kalau 

saya jadi suster. 

Kemudian pas saya 

novis 1  diberi ijin 

satu hari untuk 

pulang pamitan 

dengan bapak ibu. 

Sampai saya kaul 

kekal bapak ibu baru 

merelakan saya jadi 

suster. Sampai saya 

kaul kekal bapak 

saya dengan kondisi 

kaya gitu bisa hadir, 

jadi saya rasa ini 

memang panggilan 

hidup saya. Tuhan 

sudah mengatur 

semuanya. Jadi 

disitulah awal 

panggilan saya.  

16. Kenapa kok suster 

kepengen jadi 

biarawati ? 

Jadinya apa ya, jadi 

suster itu sudah cita-

cita meskipun orang 

tua pengennya saya 

kerja. Sekarang 

malah bisa jadi guru, 

dekat dengan anak-

anak. Ditambah 

tertarik lihat figur 

suster. Di sekolah dr 

SD saya di PL lihat 

C Biarawati 

merupakan 

cita-cita 

subjek dari 

kecil  

Cita-cita 

sejak kecil 
+++ 
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bruder main musik 

jadi pengen.  

17. Motivasinya 

suster apa ? 

Awal panggilan saya 

juga karena ingin 

memperbaiki 

hubungan dengan 

bapak. 

AP Dengan 

menjadi 

biarawati 

subjek 

berharap 

hubungan 

dengan bapak 

membaik. 

Awal 

Panggilan 
++ 

18. Hubungan suster 

sama keluarga 

gimana ? 

Sebenernya saya itu 

musuhan dan punya 

luka batin sama 

bapak dari kecil, tapi 

ya pengolahan batin 

trus jadi saya minta 

maaf ke bapak 

sebelum saya kaul 

kekal sampai 

akhirnya bapak 

meninggal. Kalau 

sama ibu ngga brani 

saya, mengkeret 

saya. Sama saudara-

saudara ya kadang 

ngga akur. 

RKB Hubungan 

subjek 

dengan bapak 

dan beberapa 

saudaranya 

kurang baik. 

Relasi 

Kurang Baik 
++ 

19. Sebelum masuk 

suster, apa suster 

pernah pacaran? 

Hahaa… ya pernah, 

kalau ngga pernah itu 

malah yang bahaya. 

Sejak sekolah itu 

teman-teman saya 

malah banyak yang 

laki-laki. Karena 

saya mrasa aman 

dengan mereka. Saya 

punya pacar itu pas 

SMA slama 3 tahun. 

SMP juga pernah 

ditembung, tapi ndak 

jadi. 

PA Subjek 

memiliki 

banyak teman 

laki-laki 

selama masa 

remajanya 

Pergaulan 

dan Asmara 
+++ 

20. Keluarga 

mendukung 

Keluarga kan 

awalnya ngga tahu 

DK Subjek 

mendapatkan 

Dukungan 

Keluarga 
++ 



141 
 

 
 

dengan pilihan 

suster ? 

tapi pada akhirnya ya 

mendukung. 

Kalau temen-temen 

dan lingkungan 

awalnya kaget karna 

saya pergi tanpa 

pamit tapi pada 

akhirnya juga 

mendukung. 

restu menjadi 

biarawati 

setelah kaul 

kekal. 

21. Pacarnya tahu 

kalau dulu 

kepengen jadi 

suster ? 

Ya tahu, saya bilang 

dari awal sama dia, 

tapi dipikir cuma 

omong saja ngga ada 

lakonnya. 

    

22. Sebenernya 

keluarga itu 

mengharapkan 

suster jadi apa ? 

Ibu saya itu 

kepengen saya kuliah 

seperti saudara-

saudara lainnya, 

berkarir dan 

berkeluarga. 

HTS Pangilan 

hidup subjek 

tidak sesuai 

dengan yang 

kluarga 

harapkan 

Harapan 

tidak sesuai 
++ 

23. Dulu kan suster 

sering main, 

sekarang ketika di 

biara apakah sulit 

untuk beradaptasi 

dengan sgala 

kegiatannya ? 

Saya malah tidak 

kaget dengan 

kebiasaan di biara. 

Kalau lagi ngga ada 

kerjaan ya saya 

bersih-bersih karna 

sudah terbiasa waktu 

di rumah dulu. 

Yang saya kaget itu 

ketemu dengan 

berbagai macam 

karakter dari luar 

jawa yang keras. 

PD Subjek 

mampu 

menyesuaikan 

kegiatan 

biara. 

Subjek 

merasa kaget 

menemui 

berbagai 

karakter di 

biara. 

Penyesuaian 

Diri 
+++ 

24. Gimana 

perjalanan hidup 

suster waktu awal 

membiara ? 

Ya itu tadi di biara 

saya menemui 

banyak sekali macam 

karakter orang, latar 

belakang orang yang 

berbeda. Dulu waktu 

di novisiat pernah 

terjadi masalah 

sampai disidang 

KM Subjek 

menemui 

banyak 

masalah 

dalam hidup 

membiara 

Konflik 

Membiara 
+++ 
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suster kepala, ya 

karena pebedaan itu. 

Saya yang lemah ini 

ketemu dengan 

orang-orang dari 

Timur yang keras. 

Itu perjuangan luar 

biasa bagi saya. Tapi 

lama kelamaan saya 

jadi belajar dan tahu 

apa yang harus saya 

lakukan. Ya 

kemudian jadi 

terbiasa. 

25. Trus gimana cara 

suster mengatasi 

hal tersebut ? 

Ya belajar sabar saja, 

Karena kalau keras 

ketemu keras ra dadi. 

Jadi di biara dari 

postulan itu saya 

terus berjuang smpe 

setelah kaul kekal 

ini, terus pengolahan 

diri. 

Dari situ saya malah 

belajar memahami 

karakter orang. 

 

Saya juga selalu 

menulis refleksi 

pengalaman hidup, 

karena dari refleksi 

saya akan dikuatkan. 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD 

Subjek 

mengatasi 

kesulitan 

dengan 

bersabar dan 

mengolah 

dirinya. 

 

 

 

 

 

Dengan 

merefleksikan 

pengalaman 

subjek merasa 

lebih baik. 

Bersabar, 

Pengolahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Releksi Diri 

+++ 

26. Apa yang 

membuat suster 

selalu kuat ? 

Saya inget kata-kata 

bapak saya kalau 

saya jadi suster ngga 

boleh neko-neko. Ini 

pilihan saya 

mengikuti Yesus ya 

saya harus jalani dan 

percaya. 

BTN Subjek ingin 

menjadi 

biarawati 

yang tidak 

neko-neko. 

Biarawati 

tidak neko-

neko 

+ 

27. Hambatan untuk 

menjawab 

Hambatannya itu tadi 

digondeli ibuku, 

KR Ibu bbelum 

merelakan 

Kerelaan 

orang tua 
+ 
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panggilan waktu 

awal-awal ? 

keluarga belum 

ikhlas dan awal-awal 

dulu takut ketemu 

dengan orang 

berwatak keras, tapi 

dulu sekarang ya 

udah biasa. 

subjek 

sepenuhnya. 

28. Kalau terkait 

dengan hidup 

membiara 

hambatannya apa 

suster  

Ya itu tadi harus 

berhadapan dengan 

orang-orang yang 

berwatak keras.  

HM Subjek 

merasa 

kesulitan 

menghadapi 

orang 

berwatak 

keras. 

Hambatan 

Membiara 
++ 

 

WAWANCARA II : 31 Maret 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

29. Pendapat suster 

mengenai zaman 

modern ini 

gimana? 

Mungkin kan saya 

ini termasuk orang 

muda ya, untuk 

saya ya biasa saja 

ya menanggapinya. 

Malah kalo bisa ya 

yang hidup di biara 

itu tau kehidupan di 

luar itu bagaimana, 

kan cara-caranya 

kalau mau mencari 

panggilan juga 

harus masuk ke 

dunia mereka. 

PT Subjek merasa 

perlu tahu 

akan 

perkembangan 

kehidupan 

dunia luar 

untuk mencari 

panggilan dan 

itu penting. 

Biarawati juga 

perlu tahu  
+++ 

30. Kalo tanggapan 

suster melihat 

kehidupan orang-

orang di zaman 

ini bagaimana ? 

Kalau menurut saya 

itu semua serba 

dihalalkan ya, 

hampir semua 

pengennnya instan 

dan pengaruh 

medsos membuat 

orang jadi cuek, 

entah itu muda atau 

DPZ Subjek 

merasakan ada 

dampak 

positif dan 

negative dari 

perkembangan 

zaman modern 

terutama di 

bidang 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 

+++ 
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tua. Contohnya 

budaya antri sudah 

sangat luntur. Itu 

yang saya rasakan. 

Dan juga membuat 

orang jadi egois, 

orang tidak punya 

etika lagi seperti 

dalam berbahasa. 

Ada sisi baiknya 

juga itu sebagai 

ajang untuk  

promosi pendidikan 

dan panggilan, 

share renungan.  

teknologi 

31. Bagaimana para 

suster termasuk 

suster sendiri 

menanggapi 

perkembangan 

teknologi dengan 

kehidupan 

membiara ? 

Ya kita harus berani 

berkata kalau tidak 

ya tidak, maka 

kami juga sering 

disinggung dalam 

pelajaran khusus 

perkembangan 

zaman modern ini. 

Suster-suster muda 

juga sering 

disinggung dalam 

menggunakan 

media sosial 

terutama FB. 

SAT Subjek 

mengatakan 

bahwa harus 

berani 

mengambil 

keputusan dan 

mengatakan 

tidak. 

Sikap Asertif +++ 

32. Sejauh mana 

teknologi medsos 

masuk dalam 

kehidupan 

suster? 

Ya seperti saya 

bilang tadi kalo 

untuk pelayanan ya 

pelayanan, karya ya 

karya, waktunya 

berdoa ya tetep 

berdoa. 

FT Subjek 

menggunakan 

teknologi 

hanya sebatas 

pelayanan dan 

karya. 

Fungsi 

teknologi 
++ 

33.  Apakah semua 

suster memiliki 

alat komunikasi 

atau HP pribadi ? 

Mungkin karna 

tuntutan jaman kita 

hidup di dunia 

modern, hampir 

semua suster sudah 

punya dan 
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membutuhkan. Itu 

kan rata-rata dari 

keluarga juga ada. 

Tapi juga ada yang 

komitmen tetap 

tidak pakai.  

34. Lalu 

pengaruhnya 

untuk seorang 

biarawati 

gimana? 

Pengaruhnya itu 

memang sangat 

besar, kalo 

disalahkan  

gunakan kita  tidak 

pernah doa, maka 

semua kembali ke 

kedewasaan diri. 

Misalnya waktu 

doa, makan dan 

rekreasi jangan 

bawa hp. 

TMD Subjek 

mengakui 

bahwa media 

sosial sangat 

berpengaruh  

besar bagi 

kehidupan 

doa. 

Teknologi 

Memengaruhi 

kehidupan doa. 

+++ 

35. Apakah 

pimpinan 

komunitas ikut 

dalam mengatasi 

permasalahan 

ini? 

Pasti, terkadang 

suster piko 

langsung menegur 

kemudian 

diarahkan. 

Provinsial pun 

punya program 

untuk kami-kami 

suster muda ini 

terkait menanggapi 

dan menggunakan 

teknologi modern 

tersebut. 

PMT Pelajaran 

khusus untuk 

suster muda 

tentang 

menghadapi 

perkembangan 

zaman 

Pelajaran 

Menghadapi 

perkembangan 

zaman  

+ 

36.  Terus kalau 

menurut suster 

pengaruh media 

sosial bagi 

pelayanan 

gimana ? 

Lebih praktis saja, 

kalau umat minta 

tolong atau butuh 

kita lebih mudah 

untuk 

menghubungi.  

DPZ Perkembangan 

zaman pada 

media sosial 

memudahkan 

dalam 

pelayanan 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 

++ 

37. Bagaimana 

pengalaman 

suster sendiri 

dalam 

penggunaan 

Ya banyak ya, 

pernah saya itu 

buka FB kemudian 

ada orang yang 

mengajak knalan, 

SAT Harus berani 

menolak hal 

buruk dari 

media sosial 

Sikap asertif 

dan tegas 
+++ 
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media sosial ? awalnya si baik-

baik saja tapi kok 

lama-lama 

menjerumus ke hal-

hal yang ngga 

bener. Padahal dia 

tahu kalo saya tu 

suster. Yauda saya 

langsung stop 

pembicaraan. Wong 

sampe ngajak 

ketemuan kok. 

Karena kalau saya 

ngga berani 

menolak panggilan 

saya hancur. Tapi 

yo ngga semua ada 

pengalaman 

baiknya juga. 

38. Seandainya kalau 

HP suster 

ketinggalan 

apakah suster 

merasa cemas ? 

Kalau saya ndak 

gitu sih, malah HP 

saya itu sering 

ketinggalan di loker 

sekolah. Tapi ya 

biasa aja.  

    

39. Keprihatinan apa 

yang paling 

suster rasakan 

dalam kehidupan 

membiara terkait 

dengan 

perkembangan 

zaman ini ? 

Ya ada sisi 

keprihatinannya, 

jadi lupa waktu, 

lupa jam doa karena 

kurang dewasa 

dalam 

menggunakan 

sarana medsos. 

Kalau ditegur 

malah marah-

marah. 

Kebersamaan 

dalam komunitas 

pun jadi berkurang 

karena yang 

dipegang HP trus.  

DPZ Subjek 

menjelaskan 

perkembangan 

zaman 

terutama 

dalam bidang 

media sosial 

menimbulkan 

keprihatinan 

tersendiri bagi 

kehidupan 

membiara. 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 

+++ 
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40. Trus kalo untuk 

suster pribadi 

tantangan yang 

paling dirasakan 

dalam hidup 

membiara di 

zaman ini apa ? 

Kurangnya 

panggilan ya, ngga 

ada gregetnya kita 

dalam memberi 

kesaksian. Kadang 

kita sudah terlalu 

diberi kenyamanan 

diri dengan fasilitas 

yang ada. Tapi 

yang paling saya 

rasakan mudah letih 

dan kurang tanggap 

dengan orang di 

sekitar, setengah 

hati dalam 

melakukan tugas. 

DPZ Subjek 

menjelaskan 

para biarawati 

tidak memiliki 

greget dalam 

memberi 

kesaksian 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman  

++ 

41. Media sosial apa 

yang paling 

digunakan suster 

? 

Kalau yang tidak 

pernah itu 

Instagram dan 

twiter. Kalau yang 

sering saya buka itu 

WA, BBM, sama 

Fb. 

    

42. Biasanya kalau 

buka media 

sosial itu 

dugunakan untuk 

apa ?  

Untuk karya, 

pelayanan, 

komunikasi sama 

keluarga, dan tugas 

kuliah. Ya lebih 

sering saya 

gunakan untuk 

kepentingan tugas 

karya pelayanan 

saja si. Jarang saya 

gunakan untuk 

kepentingan 

pribadi. Ya 

memang kadang 

sesekali untuk 

refreshing haha 

haha hihi hihi .. 

FMS Subjek lebih 

sering 

menggunakan 

media sosial 

untuk 

pelayanan dan 

tugas kuliah 

Fungsi Media 

Sosial  
+ 
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43. Dari semua 

tantangan 

membiara di 

zaman modern 

ini, bagaimana 

cara suster 

mengatasi 

keprihatinan 

yang ada ? 

Semua kembali ke 

diri kita masing-

masing, bagaimana 

kita dewasa dalam 

menyikapi dan 

bijaksana dalam 

menggunakan 

semua fasilitas 

yang ada. Karena 

bertahan atau tidak 

panggilan itu yang 

dari sendiri. 

Mampu bersikap 

tegas. 

DT Subjek 

menjelaskan 

bahwa harus 

dewasa dan 

bijaksana 

dalam 

menggunakan 

fasilitas 

Dewasa dan 

tegas 
++ 

44. Menurut suster 

kehidupan  

biarawati itu 

seperti apa si?   

Kesehariannya 

bagaimana ?  

Ya klo 

kesehariaannya 

sperti aktivitas 

kaum awam biasa 

ya, bekerja juga. 

Tapi yang menjadi 

penting adalah doa 

rutin bersama. Itu 

jangan sampe 

ditinggalkan. 

Karena nafas 

hidupnya disitu, 

dalam 

kebersamaan.  

Kebersamaan 

dalam doa itu yang 

menjadi rutinitas 

kami. Tapi doa 

pribadi dan latihan 

rohani juga 

dilakukan setiap 

harinya.  

KB Biarawati 

adalah sama 

seperti kaum 

awam hanya 

kehidupan 

doanya yang 

berbeda 

Kehidupan 

Biarawati 
++ 

45. Latihan rohani 

itu seperti apa 

suster? 

Contohnya seperti 

doa rosario, jalan 

salib, ibadat bacaan 

dan doa-doa 

pribadi. 
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46. Bagaimana 

pengalaman 

hidup doa suster 

? 

Ya kadang pasang 

surut ya ,, pernah 

mengalami krisis 

juga. haha.. kadang 

itu berdoa 

badannya disini tapi 

pikirannya kemana, 

hampa gitu. 

HD Subjek 

menjelaskan 

bahwa hidup 

doa tak slalu 

mulus 

Hidup Doa  ++ 

47. Trus biasanya 

suster ngapain 

kalau udah tau 

gitu ? 

Biasanya nulis 

refleksi. Sampai 

sekarang kalau ada 

sesuatu pasti 

refleksi 

    

48. Ada kegiatan 

rutin yang 

dilakukan di 

komunitas ngga ? 

Banyak.. seperti 

misalkan masa APP 

ada doa bersama 

mendoakan sesama 

suster, memberi 

bingkisan untuk 

sesama suster. Tiap 

natal selalu 

membagikan 

sembako untuk 

pemulung. Lalu 

kunjungan kerumah 

karyawan, terus 

ziarah bareng. 

KB Banyak 

kegiatan 

bersama yang 

dilakukan di 

komunitas 

Kehidupan 

Biarawati 
++ 

49. Relasi suster 

dengan suster 

lain di komunitas 

gimana ? 

Baik, saling terbuka 

kok. Berusaha 

untuk terbuka, 

supaya suster-sutser 

juga tahu apa yang 

kita alami di luar 

sana.  

RM Subjek 

memiliki 

relasi yang 

baik dan 

terbuka 

terhadap 

sesame suster 

Relasi 

Membiara 
+ 

50. Kalau tanggapan 

tentang teman 

suster 

sekomunitas 

gimana? 

Ya mereka apa ya, 

karena selama 4 

tahun disni yang 

dulu sama sekarang 

agak beda sih.. 

kalau yang 

sekarang masih 

melihat-lihat 

RM Subjek tidak 

cocok dengan 

semua teman 

di biara 

 

  

 

Relasi 

Membiara 
+ 
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karakter. Ada yang 

cocok ada yang 

endak tapi berusaha 

untuk menciptakan 

suasana kondusif. 

51. Di satu 

komunitas punya 

teman yang biasa 

diajak sharing 

ngga ? 

Ada. Pasti ada lebih 

dari satulah. 

    

52. Kalau relasi 

suster dengan 

guru-guru dan 

karyawan 

gimana? 

Komunikasi baik. 

Tidak ada perbedan 

antara kepala 

sekolah dan guru. 

Karena kalau ada 

sesuatu diputusan 

bareng-bareng.  

RM Subjek 

memiliki 

relasi yang 

baik 

Relasi 

membiara 
+ 

53. Ada kegiatan 

rutin bersama 

karyawan ngga 

suster ? 

Ada, rekreasi 

bareng. Malah 

kemarin barusan 

ziarah bareng 

sekomplek. 

KB Subjek 

menjelaskan 

bahwa selalu 

ada kegiatan 

bersama. 

Kehidupan 

Biarawati 
++ 

 

WAWANCARA III: 19 April 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

54. Dari semua 

sharing suster, 

tujuan utama 

suster menjadi 

seorang biarawati 

atau seorang 

religius itu apa ? 

Ya pengabdian, 

yang jelas untuk 

melayani. Karena 

saya juga merasa 

hidup di luar tidak 

cocok untuk saya. 

Saya berpikir kalau 

mencintai itu ya 

harus total dan ke 

siapa saja, saya 

terpanggilnya 

karena itu. 

PT Subjek 

menjelaskan 

bahwa 

kehidupan di 

luar kurang 

cocok dan 

ingin melayani 

total. 

Pelayanan 

Total 
++ 
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55. Nilai apa si yang 

bisa suster petik 

sebagai seorang 

biarawati? 

Saya selalu bahagia 

jadi biarawati. 

     

56. Bagaimana cara 

suster menjadi 

seorang biarawati 

yang bisa 

bersinar di 

tengah zaman 

modern ini? 

Belajar untuk 

mengendalikan diri 

dan emosi. 

Mengalahkan ego, 

kalo nuruti diri 

sendri ngga pernah 

jadi suster. 

Kuncinya satu, 

saya melakukan ini 

semua dengan 

ketulusan maka 

dari itu saya akan 

bertahan.   

K Selalu 

melakukan 

segala sesuatu 

dengan tulus 

adalah cara 

subjek agar 

kehadirannya 

tetap dirasakan.  

Ketulusan +++ 

57. Apa yang 

membuat suster 

yakin bahwa 

biarawati adalah 

panggilan hidup 

suster ? 

Kalau ini kehendak 

Tuhan dan 

pekerjaan yang 

saya lakukan baik, 

sesulit apapun yang 

saya alami pasti 

ada jalan. 

DDK Subjek 

menjelaskan 

ketika 

mengalami 

kesulitan selalu 

ada jaln keluar. 

Diteguhkan 

dalam 

kesulitan 

++ 

58.  Nilai apa yang 

selalu suster 

terapkan dalam 

hidup suster? 

Saya lebih hidup 

sederhana dana pa 

adanya, menerima 

diri, belajar untuk 

melihat sgala 

sesuatu dengan 

positif. 

PT Hiduo 

sederhana 

dalam 

membiara 

Pelayanan 

total 
++ 

59. Pendapat suster 

tentang 

kehidupan 

membiara realita 

dengan yang 

seharusnya 

gimana ? 

Kalau kita 

berpandangan 

secara idealnya, 

biarawati itu diatur 

hidup doanya 

bagaimana caranya, 

dan jadwalnya, tapi 

dengan zaman 

sekarang ini kita 

dituntut seperti itu 

kadang tidak bisa 

KB Kehidupan 

biarawati 

zaman 

sekarang tidak 

bisa dituntun 

sesuai jadwal 

yang ada. 

Kehidupan 

Biarawati 
+++ 
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kiat dituntut seperti 

itu. Kadang kita 

berbenturan dengan 

karya dan tugas 

pribadi kita. Saya 

pun mengalami hal 

tesebut. Jadi 

realitanya hidup 

membiara zaman 

sekarang ini jarang 

latihan rohani dan 

doa bersama. 

60. Terus bagaimana 

cara suster untuk 

menyeimbangkan 

Saya tidak setiap 

hari jalan salib, 

kalau saya bener-

bener pengen saya 

baru latihan rohani. 

Jadi doa itu bukan 

jadi rutintas buat 

saya tapi kebutuhan 

untuk saya. Karena 

menurut saya kalau 

doa menjadi 

rutunitas itu malah 

hambar. Tapi saya 

ya tetep berdoa tiap 

hari, karena doa 

jadi nafas hidup. 

HD Subjek 

menjadikan 

hidup doa 

sebagai 

kebutuhan 

bukan rutinitas. 

Hidup doa ++ 

61.  Tantangan dan 

kesulitan yang 

paling suster 

rasakan sebagai 

seorang biarawati 

apa ? 

Peraturan hidup, 

terutama dari 

pimpinan 

komunitas. Karena 

setiap ganti piko itu 

ada  aturan baru 

lagi jadi harus 

menyesuaikan. 

Kalau dari dalam 

diri saya sndiri 

terkadang sulit 

untuk 

mengungkapankan 

apa yang saya 

KB Peraturan 

komunitas 

adalah 

kesulitan yang 

paling 

dirasakan 

karena harus 

menyesuaikan 

setiap saat. 

Kehidupan 

Biarawati 
+ 
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rasakan. Saya 

berjuang untuk itu. 

62. Selama suster 

menjadi seorang 

religius, 

keuntungan apa 

yang suster 

dapat? 

Banyak, apa yang 

saya inginkan 

selalu tercapai. 

Cita-cita dan 

harapan tercapai, 

bisa dampingi 

anak-anak, karena 

dari dulu saya 

seneng sama anak-

anak. Saya juga 

merasa diwongke 

dan lebih 

dipercaya. 

MK Subjek merasa 

senang dapat 

menyalurkan 

kemampaunnya 

mendampingi 

anak-anak. 

Menyalurkan 

kemampuan 
++ 

63. Harapan untuk 

diri suster sendiri 

pengen jadi 

suster yang 

seperti apa ? 

Harapan saya biar 

menjadi terang, 

tetep pengen jadi 

orang baik. Semua 

orang bisa berbuat 

baik tapi menjadi 

baik yang sungguh 

itu perlu 

perjuangan untuk 

megalahkan diri 

sendriri.  

PT Subjek 

menjelaskan 

bahwa ingin 

menjadi 

seorang 

biarawati yang 

baik dan 

sepenuh hati 

dalam 

melayani. 

Pelayanan 

total 
++ 

64. Kalau harapan 

suster untuk 

suster-suster 

lainnya? 

Harapan saya ya 

selalu optimis 

dengan orang lain, 

membuang pikiran 

negatif. 

 Subjek 

berharap 

suster-suster 

lain bisa 

membuang 

pikiran negatif 

 + 

65. Bagaiamana 

suster memaknai 

hidup membiara 

di zaman modern 

ini? 

Saya semakin 

tertantang, menjadi 

pribadi yang siap 

menghadapi segala 

kemungkinan. 

Hidup untuk gereja 

dan tulus untuk 

mengabdi. Dan 

JB Tawaran 

zaman dan 

fasilitas yang 

subjek miliki 

membantu 

dalam 

pelayanan agar 

tetap dirasakan 

Jadi berkat  +++ 
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modernisasi yang 

ada itu sebagai 

sarana untuk 

pelayanan. Jadi 

meskipun 

tantangan zaman 

menggiurkan saya 

memaknai 

tantangan itu untuk 

membantu 

pelayanan saya. 

Dengan adanya 

fasilitas tersebut 

mungkin pelayanan 

saya bisa dirasakan 

oleh umat sehingga 

bisa jadi berkat 

untuk mereka. 

kehadirannya. 

66. Trus bagaimana 

proses suster 

untuk 

menemukan 

makna itu ? 

Yang pasti saya 

punya tujuan yang 

jelas mau ikut 

Yesus. Iki pilihan 

uripku ya tak 

jalani. Banyak 

orang yang 

menganggap saya 

itu sok suci, 

beberapa juga 

membuat panggilan 

saya sempat goyah. 

Tapi disamping itu 

saya ingat tujuan 

awal saya. Saya 

juga harus 

mencintai orang 

lain dan tidak ingin 

melekat pada satu 

orang. 

HB Subjek 

menjelaskan 

banyak proses 

dalam 

kehidupan 

bersama yang 

dilewati untuk 

menemukan 

makna hidup. 

Hidup 

bersama 
+++ 

67. Pengalaman apa 

yang menurut 

suster bisa 

semakin 

Hidup menggereja, 

melayani anak-

anak, kalau di 

tempat karya ya 

HB Kebersamaan 

menjadi 

pengalaman 

untuk 

Hidup 

bersama 
++ 
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menemukan 

makna? 

pengalaman dengan 

guru dan orang tua.  

Kalau dalam 

komunitas itu 

kebersamaannya, 

ketika bersama ya 

saya manfaatkan 

dengan baik dan 

berusaha sebisa 

mungkin meskipun 

saya ngantuk dan 

lelah. Bukan hanya 

fisik saya yang ada 

disitu tapi juga 

pikiran saya. 

menemukan 

makna hidup. 

68. Nilai-nilai yang 

suster terapkan 

dalam diri suster 

sendiri dalam 

hidup membiara 

? 

Kejujuran, yang 

kedua kemauan, 

lalu pemberian diri 

secara total. 

PT Dalam 

melayani 

subjek 

berusaha untuk 

jujur dan 

memberikan 

diri seutuhnya. 

Pelayanan 

secara total 
++ 

69. Dari pemberian 

diri secara total 

itu kan juga 

merupakan 

tujuan suster, 

kemudian dari 

situ makna hidup 

jadi seorang 

biarawati untuk 

suster itu apa ? 

Seperti yang sudah 

saya katakan tadi 

ya, kalau saya ingin 

memberikan diri 

seutuhnya untuk 

pelayanan, berupa 

kemampuan yang 

saya miliki dan 

saya brusaha untuk 

bersedia membantu 

apa yang umat 

butuhkan. Jadi 

yang saya dapatkan 

itu saya bisa jadi 

berkat untuk siapa 

saja. 

JB Menjadi berkat 

adalah yang 

subjek 

inginkan. 

Jadi berkat +++ 

70. Kemudian ketika 

suster 

menemukan 

makna hidup 

Saya merasa lebih 

dewasa ya, mampu 

memilah-milah 

persoalan. Saya 

DI Subjek merasa 

lebih dewasa 

dalam 

menjalani 

Dewasa dan 

bertambah 

iman 

++ 
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dampak 

psikologis apa 

yang suster 

rasakan ? 

juga semakin ingin 

menjadi teladan, 

ingin memberikan 

pelayanan yang 

total agardapat 

dipercaya. 

Terkadang saya 

juga ingin 

melakukan segala 

hal sendiri padahal 

kemampuan 

terbatas. 

panggilan. 

 

 

Triangulasi Subjek I : 22 April 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1. Bagaimana 

pendapat suster 

tentang zaman 

modern ini ? 

Ya zaman ini itu 

sangat keras.. kita 

bisa lihat sendiri 

bagaimana orang-

orang sangat ingin 

memiliki semua hal 

yang baru. Semua 

berlomba-lomba 

untuk 

mendapatkannya 

sehingga kedalaman 

dan ketulusan hati 

itu jarang bisa 

rasakan lagi karena 

tidak hadir 

sepenuhnya. Jadi 

perkembangan 

zaman modern itu 

sangat memberikan 

dampak bagi 

kehidupan manusia 

tak terkecuali 

biarawati. 

DPZ Perkembangan  

zaman modern 

memberikan 

dampak negati 

bagi 

kehidupan 

manusia, 

meskipun juga 

memiliki 

dampak 

positif. 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 

+++ 
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2. Lalu menurut 

suster tantangan 

yang paling 

dirasakan untuk 

kehidupan 

membiara 

terutama pada 

suster subjek 1 

apa ? 

Kita lebih diuji 

bagaimana 

kesetiaan kita pada 

doa, pada hidup 

membiara kita. Diri 

kita harus memiliki 

keberanian dan 

ketegasan dalam hal 

menggunakan dan 

memiliki barang.  

Pada subjek I ini 

terkadang dia leda 

lede dalam berdoa 

seperti tidak punya 

semangat lagi, 

kemudian 

menjadikan hidup 

membiaranya 

menjadi kering. 

TMD subjek leda 

lede dalam 

berdoa 

sehingga 

hidup 

membiara jadi 

kering. 

Teknologi 

memengaruhi 

hidup doa 

+++ 

3. Pengaruhnya 

bagi subjek 1 

dalam hidup doa 

dan membiara 

apa suster ? 

Ya seperti yang saja 

katakan tadi, doa 

tidak lagi menjadi 

kebutuhan, doa 

tidak lagi menjadi 

hikmat kemudian 

karena doa yang 

kering itu kadang 

subjek tidak peka 

dengan sekitar. 

TMD  Teknologi 

memengaruhi 

hidup doa 

++ 

4. Terus biasanya 

apa yang 

dilakukan subjek 

untuk 

mengatasinya ? 

Refleksi yang rutin 

dilakukan, 

pengolahan diri 

dengan bimbingan 

saya. 

RD Refleksi yang 

rutin  

Refleksi diri +++ 

5. Menurut suster 

hidup seorang 

biarawati itu 

seperti apa ?  

Tentu saja hidup 

yang kesehariannya 

tidak jauh dari doa  

HD Tidak jauh 

dari doa 

Hidup doa +++ 

6. Kegiatan yang 

dilakukan dalam 

biara itu apa aja 

sih suster ? 

kegiatannya ya 

berdoa, bekerja, 

berkomunitas .. 

begitu saja setiap 
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hari.. 

7. Menurut suster 

biarawati muda 

di zaman ini itu 

seperti apa ? 

banyak suster muda 

yang menggunakan 

alat-alat modern 

dengan sembrono. 

Merasa tahu banyak 

padahal tahu sedikit 

    

8. Lalu bagaimana 

dengan subjek 1 

? 

Kalau subjek 1 tidak 

terlalu terlihat 

sejauh mana dia 

menggunakan 

karena dia agak 

tertutup. 
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Lampiran 1.2 Verbatim Subjek II 

VERBATIM SUBJEK II 

 

Wawancara I : 6 April 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1. Sore suster, 

apakah suster 

sudah tidak 

ada kegiatan 

lagi ?  

Ngga ada si, 

barusan pulang 

trus istirahat 

sebentar.  

    

2. Wah saya jadi 

ngganggu 

istirahatnya 

suster ya ? 

Engga kok tenang 

wae.  
    

3. Setelah ini 

ada doa ngga 

sus ? 

Ofisinya masih 

nanti jam enam 

kok. 

    

4. Baiklah kalau 

begitu, 

sebelumnya 

saya berterima 

kasih karena 

suster 

berkenan 

meluangkan 

waktun untuk 

saya. Jadi 

maksud 

kedatangan 

saya ingin 

mengetahui 

lebih dalam 

lagi tentang 

perjalanan 

panggilan 

suster. Boleh 

kan suster? 

Hehe… 

Oyaa… silahkan 

saja nggapapa.. 

    

5. Oke, pertama 

saya ingin 

Saya asli dari 

Nggandong, 
    



160 
 

 
 

memulai 

dengan 

mengenal 

suster. Suster 

itu asli 

darimana ? 

Klaten. 

6. Saat ini usia 

suster brapa ik 

? 

Saya itu kelahiran 

82, jadi umur 

saya sudah 35 

tahun. 

    

7. Pendidikan 

terakhir suster 

sebelum 

bergabung 

dengan tarekat 

apa ? 

Saya dulu SMA, 

tapi ketika sudah 

jadi suster 

disekolahkan lagi 

PGTK, kemarin 

baru saja wisuda. 

    

8. Kalau cita-cita 

suster 

pengennya 

jadi apa ? 

Apa ya, saya itu 

sejak SMP udah 

pengen jadi suster 

karena pengen 

kayak mbak saya. 

Wong saya 

mengenal suster 

itu sejak SMP, 

saya dekat dengan 

sosok suster. 

C Cita-cita 

subjek adalah 

menjadi 

biarawati. 

Cita-cita ++ 

9. Terus sebelum 

jadi biarawati, 

apakah suster 

sudah pernah 

bekerja ? 

Sudah, saya dulu 

kerja sebagai 

administrasi. 

P Sebelum 

masuk 

susteran, 

subjek pernah 

bekerja sebagai 

pegawai 

administrasi. 

Pengalaman ++ 

10. Menurut 

suster ni, 

suster itu 

orangnya 

seperti apa sih  

? coba 

sebutkan  lima 

kelebihan 

yang suster 

Waduh… opo 

yo.. Ramah, suka 

membantu, rajin 

berdoa, tekun dan 

sederhana. 

KK Subjek tahu 

akan kelebihan 

yang ada pada 

diri. 

Kelebihan 

dan 

kekurangan 

+ 
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punya! 

11. Kalau ada 

kelebihan 

pasti ada 

kekurangan 

dong hehe.. 

lima juga 

suster! 

Nek ini ketoke 

banyak .. hehhe.. 

malas, bosenan, 

ngga sabaran, 

pengennya cepat, 

terus moody. 

KK Subjek 

mengetahui 

akan 

kelemahan 

yang dimiliki 

Kelebihan 

dan 

kekurangan 

+ 

12. Kalau 

sekarang 

setelah 

menjadi 

biarawati 

suster 

ditempatkan 

dimana ? 

Saya di 

Pendidikan, 

mengajar anak-

anak Paud dan 

TK. Sudah 

hamper 8 tahun 

lho aku disini, 

ngga tau knapa 

kok ngga 

dipindah-pindah. 

KP Karya subjek 

lama ada di 

bidang 

Pendidikan. 

Karya 

pelayanan 
+++ 

13. Sekarang saya 

ingin tahu 

tentang 

keluarga 

suster. Bapak 

ibu bekerja 

sebagai apa ? 

Bapak saya udah 

alm, dulunya si 

guru. Kalau ibu 

kerja di kantor 

pertanahan, 

KS Orang tua 

subjek sebagai 

pekerja 

Keluarga 

sederhana 
++ 

14. Trus kondisi 

keluarga 

suster seperti 

apa ? 

Kami itu kalau 

dirumah ramai ya, 

kan saya punya 

mbak perempuan 

dua, mas juga dua 

jadi ya keluarga 

besar. Keluarga 

kami juga 

sederhana. 

KS Memiliki 

banyak saudara 

dan keluarga 

yang 

sederhana. 

Keluarga 

sederhana 
++ 

15. Bagaimana 

suster 

dibesarkan di 

keluarga ? 

Kalau saya kan 

memang katolik 

dari kecil ya, 

bapak ibu juga 

katolik dan 

dibaptis dari kecil 

juga. Jadi 

AK Sejak kecil 

keluarga 

subjek 

menganut 

ajaran katolik 

dan aktivis 

gereja. 

Ajaran 

keluarga 
+++ 
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keluarga besar 

saya itu memang 

katolik. Bapak 

ibu aktif di gereja 

njuk otomatis 

saya juga terbiasa 

mengikuti 

mereka.  

16. Trus apa yang 

diajarkan 

sama orang 

tua suster 

yang sampai 

saat ini suster 

ingat  

Mereka hanya 

menerapkan saya 

untuk Minggu itu 

khusus kegereja. 

Bapakku malah 

ngga ngga pernah 

ngajari untuk doa 

bareng. 

AK Orang tua 

menerapkan 

kebiasaan hari 

Minggu harus 

kegereja. 

Ajaran 

keluarga 
+++ 

17. Gimana 

pengalaman 

suster 

sehingga 

tertarik jadi 

suster ? 

Sebenere dari SD 

sampai SMP itu 

sekolahku di 

negeri terus, 

SMA baru di 

swasta dan 

semakin dekat 

dengan suster 

karena 

sekolahnya di 

asrama susteran 

ambarawa virgo 

videlis itu. Jadi 

saya tidak kaget 

dan mengenal 

sosok seorang 

suster. 

PT Subjek 

mengenal dan 

dekat dengan 

sosok seorang 

suster. 

Pengalaman 

terpanggil 
++ 

18. Tadi kan 

suster bilang 

kenal suster 

sejak kecil, itu 

gimana 

ceritanya? 

Kan mbak ku 

yang pertama itu 

udah jadi suster 

sejak aku SD, jadi 

ya aku itu dekat 

dan tahu suster itu 

hidupnya 

bagaimana. 

PT Saudara 

perempuan 

subjek sudah 

menjadi suster 

sejak subjek 

SD. 

Pengalaman 

terpanggil 
+++ 
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19. Trus kalau 

mbak yang 

satu lagi ? 

Nah itu, mbak ku 

juga jadi suster, 

jadi dua duanya 

mbak ku itu pada 

jadi suster. 

PT Saudara 

perempuan  

subjek yang 

kedua juga 

menjadi suster. 

Pengalaman 

terpanggil 
+++ 

20. Lalu apakah 

itu alasan 

suster 

kepengen jadi 

suster atau 

ada yang lain 

? 

Ya emang aku tu 

kepengen aja jadi 

suster, kayak 

mbak mbak ku 

ya. Soalnya dulu 

itu kalau mbak ku 

liburan pulang ke 

rumah selalu 

bawa banyak 

hadiah trus 

dibagi-bagi gitu. 

Nak sd masih sd 

kan dikasih 

hadiah seneng 

kan, Nah aku 

kepengen kayak 

gitu.hehe… kok 

kayaknya suster 

itu banyak 

hadiah. ya dari 

situ aku kepengen 

jadi suster. Maka 

keinginanku jadi 

suster itu sejak 

SMP.  

PT Subjek ingin 

seperti saudara 

yang sudah 

jadi suster. 

Pengalaman 

terpanggil 
+++ 

21. Apa ada 

alasan lainnya 

suster selain 

itu ? 

Ya sebenere 

karena bapaku 

dulu guru, ibuku 

kerja di kantor 

pertanahan jadi 

mereka itu 

bekerja terus, trus 

aku sering 

dititipke gtu, 

dirumah sendirian 

jadi kayak kurang 

perhatian gitu. 

PT Subjek merasa 

kurang 

diperhatikan 

karena orang 

tua sibuk 

bekerja. 

Pengalaman 

terpanggil 
++ 
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Trus aku ngga 

mau ditinggal-

tinggal itu, tapi 

nek sore ya aku 

ditungguin. Anu ,, 

aku ya sempet 

protes knapa ibu 

pergi trus. Jadi 

bisa dibilang 

waktu kecil aku 

itu kurang 

perhatian. 

22. Trus ketika 

orang tua 

suster seperti 

itu suster 

berbuat apa ? 

Ya itu aku sering 

protes, dan 

kadang aku tu 

ingin seperti 

temen-temen 

yang lain, 

ditunggoni, 

dimasake sama 

ibu. 

Sampai sekarang 

ternyata itu jadi 

bahan pengolahan 

hidup yang tidak 

mudah ya. 

   ++ 

23. Jadi motivasi 

suster dari 

awal itu tadi 

ya ?  

Ya motivasiku 

Cuma jadi suster 

aja. Ngga berniat 

buat melayani 

gereja. Karena 

waktu kecil kan 

juga ngga 

mudeng to.  

PT Motivasi diri 

subjek hanya 

sekedar jadi 

suster saja. 

Pengalaman 

terpanggil 
+++ 

24. Lalu relasi 

suster degan 

keluarga 

bagaimana ? 

Relasi kami baik, 

saling terbuka, 

karena kami yo 

diajari untuk 

terbuka. 

RKB Subjek 

memiliki relasi 

yang baik 

dengan seluruh 

anggota 

keluarga. 

Relasi 

keluarga 

baik 

++ 

25. Sama saudara 

gitu pernah 

Kalau berantem si 

ya pernah tapi ya 
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berantem 

ngga suster ? 

mung sepele dan 

bukan masalah 

besar juga.  

26. Kalau sama 

lingkungan 

gmna suster ? 

Kalau lingkungan 

emang kami 

diajari sopan, 

dengan tetangga 

yo menyapa. 

Karena di desa 

ya, kalau di desa 

yo pie ya.. beda 

gitu sama di kota. 

RLB Subjek 

mempunya 

relasi yang 

baik dengan 

lingkungan. 

Relasi 

lingkungan 

baik 

++ 

27. Trus sebelum 

suster jadi 

biarawati 

punya temen 

deket ngga? 

Temen deket ya 

banyak.. temen 

laki-laki ya 

banyak kan aku di 

asrama. 

PA Subjek 

memiliki 

banyak teman. 

Pergaulan 

dan asmara 
+++ 

28. Kalau pacar 

suster punya ? 

Yo punyaa, 

pengalaman itu .. 

mulai SMA baru 

serius pacarana 

aku. SMA aku 

pertama punya 

temen cowok 

yang serius 

ngapeli. Kalau 

SMP ya mung 

pacok-pacokan 

aja. Aku pernah 

dijodohkan juga 

sama orang tua. 

PA Subjek pernah 

berpacaran 

waktu SMA. 

Pegaulan 

dan asmara 
+++ 

29. Lah kenapa 

sampai 

dijodohkan 

suster ? 

Ya karena biar 

aku ngga jadi 

suster, soalya dua 

kakak ku udah 

jadi suster. 

Maunya ibuku 

aku menikah saja. 

PA Subjek pernah 

dijodohkan 

oleh orang tua. 

Pegaulan 

dan asmara 
++ 

30. Trus kalau 

dukungan 

keluarga soal 

suster 

Yo awale ngga 

boleh, wong aku 

rekoleksi itu aja 

sembunyi-

DK Awalnya orang 

tua tidak 

mengijinkan. 

Dukungan 

keluarga 
+++ 
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memutuskan 

jadi suster 

gimana ? 

sembunyi kok. 

Aku ngga bilang 

kalau rekoleksi. 

Tapi kakak ku 

kan jadi tim trus 

ketemu kakakku . 

kakaku kaget tahu 

aku mau jadi 

suster.  

31. Mbaknya 

suster 

mengijinkan 

kalau suster 

pengen jadi 

suster ? 

Iya kalau kakak 

ku setuju aja. 

DK Kakak 

mendukung 

keputusan 

subjek. 

Dukungan 

keluarga 
++ 

32.  Trus orang tua 

suster Taunya 

gimana ? 

Setelah aku 

diterima masuk, 

baru aku bilang 

ke bapak sama 

ibu. Mereka yo 

kaget, kenapa kok 

anak 

perempuannya 

jadi suster semua. 

DK Orang tua 

subjek kaget 

ketika tahu 

subjek sudah 

diterima. 

Dukungan 

keluarga 
+ 

33. Trus orang tua 

suster bisa 

menerima 

ngga ? 

Kalau ibuku 

bener-bener 

menerima setelah 

aku kaul kekal. 

Cukup lama 

untuk merelakan 

aku.  

DK Ibu merelakan 

subjek setelah 

kaul kekal. 

Dukungan 

keluarga 
+++ 

34. Sebenernya 

harapan orang 

tua suster 

untuk suster 

apa si ? 

Ya menikah, 

karena kakaku 

dua sudah suster 

semua. 

HTS Oarang tua 

menginginkan 

subjek untuk 

menikah. 

Harapan 

tidak sesuai 
+ 

35. Suster kan 

tadi sudah 

cerita 

keinginan 

suster jadi 

biarawati itu 

Ya awalnya 

memang berat ya, 

kan harus 

menyesuaikan 

kebiasaan-

kebiasaan yang 

PD Subjek harus 

menyesuaikan 

diri dengan hal 

baru. 

Penyesuaian 

diri 
+++ 
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karena apa, 

nah sekarang 

stelah jadi 

suster 

bagaimana 

perjalannya ? 

ngga pernah tak 

lakukan. Dari 

orang baru, 

rutinitas baru dan 

cara berdoa.  

36. Suster masuk 

konggregasi 

tahun brapa 

to? 

Aku tu 2002 

masuk postulan, 

2003 novis 1, 

2004 novis 2. 

Trus profesinya 

2005 kaul kekal 

2011.  

TB Subjek harus 

melewati 

tahapan 

sehingga kaul 

kekal. 

Tahapan 

biarawati 
++ 

37. Brati suster 

udah lama 

banget ya di 

biara ? 

Kalau dari kaul 

kekal kan baru 

tujuh tahun, tapi 

kalau dihitung 

smua 15 tahunan 

.. 

    

38. Pengalaman 

apa yang 

paling 

mengena 

untuk suster? 

Yo tadi itu, aku 

harus mengolah 

diri karena dulu 

kurang perhatian. 

Itu jadi proses 

membiara yang 

luar biasa smpe 

sekarang. 

PD Subjek harus 

belajar terus 

untuk 

mengolah diri. 

Penyesuaian 

diri 
++ 

39. Hambatan 

suster untuk 

menjawab 

panggilan apa 

? 

Kalau faktor 

eksternal dari 

keluarga ngga 

boleh meskipun 

sekarang udah 

boleh ya.  

KR Awalnya orang 

tua tidak 

merelakan 

subjek jadi 

suster. 

Kerelaan 

orang tua 
+ 

40. Itu kan tadi 

dri eksternal 

kalau yang 

dari internal ? 

Kalau dari 

internal yang 

muncul dari diri 

sendiri soal 

keyakinan diri. 

KD Keyakinan diri 

untuk 

menjawab 

panggilan. 

Keyakinan 

diri 
+ 
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Wawancara II : 22 Mei 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

41. Menurut suster 

zaman sekarang 

itu gimana 

suster dengan 

modernisasinya 

? terutama 

teknologinya ? 

Dari zaman 

saya itu kan 

sudah ada HP, 

saya sebelum 

masuk sudah 

punya HP. Saya 

masuk ngga 

boleh bawa HP. 

Ya itu 

perjuangan ya, 

karena hal baru 

dan sudah kerja 

cari uang 

sendri, lalu 

masuk semua 

ditinggal. Saya 

mencoba taat 

ya. Jadi 

perkembangan 

itu aku pikir 

kok cepet 

banget. 

Sebentar 

sebentar udah 

ada yang baru. 

BC Perkembangan 

zaman 

berkembang 

sangat cepat 

terutama di 

bidang 

teknologi 

komunikasi. 

Berkembang 

cepat 
++ 

42. Trus kalau 

suster melihat 

sendiri, fungsi 

hp itu sendiri 

sharusnya 

untuk apa si ? 

Kalau dulu itu 

hp kan biasa aja 

ya, hanya 

digunakan 

seperlunya, 

paling ya cuma 

buat telpon 

sama sms. 

Kalau sekarang 

kan udah 

canggih ya. 

Dulu hp saya 

juga biasa aja. 

Tapi sekarang 

FT Subjek 

berpendapat 

bahwa 

dasarnya 

fungsi HP 

hanya untuk 

telepon dan 

mengirim 

pesan.  

Fungsi 

teknologi 
++ 
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ya sudah ikutan 

berkembang 

juga.  

43. Sejak kapan 

suster mulai 

mengenal 

perkembangan 

zaman dan 

memakai 

ataupun 

mempunyai 

sarana hp itu 

suster ? 

Dari masuk 

sampek yunior 

tahun kelima itu 

kan aku 

memang ngga 

bawa hp to. 

Setelah kaul 

kekal baru 

dikasih hadiah 

sama suster 

piko, itu udah 

rodo bagus 

karena udah 

touchscreen. 

MP Subjek mulai 

memakai HP 

di biara setelah 

kaul kekal. 

Mengenal 

perkembangan 
+++ 

44. Lalu apakah 

suster 

menerima atau 

gimana ? 

Ya aku bilang 

sama suster 

piko, 

“sebenernya 

saya belum 

butuh ser”. Trus 

krna untuk 

tuntutan karya 

ya saya terima 

to. 

    

45. Ketika suster 

merasakan dan 

mempunyai 

fasilitas 

tersebut, lebih 

sering suster 

gunakan untuk 

apa ? 

Ya itu karena 

dulu aku kan 

kuliah, jadi 

temen-temen 

kampus itu pada 

bilang ser bikin 

wa ser, ser bikin 

line ser, begitu 

ya jadi tak 

gunakan buat 

tugas kuliah. 

Terus selain itu 

juga buat 

keperluan 

FT Subjek 

menggunakan 

fasilitas yang 

diberikan 

untuk 

kepentingan 

sekolah, karya 

dan pribadi. 

Fungsi 

teknologi 
+++ 
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karya, kadang 

pribadi juga. 

46. Apa hampir 

semua suster 

memiliki 

handphone ? 

Iya si, kayaknya 

hamper semua 

suster itu 

pegang HP, 

terutama yang 

udah kaul kekal. 

Kalau yang 

yunior hanya 

beberapa. 

    

47. Kan ngga bisa 

dipungkiri juga 

kalau 

perkembangan 

zaman seperti 

itu tu pasti 

masuk dalam 

kehidupan biara 

to suster,  trus 

bagaimana para 

suster 

meyikapinya ? 

Sekarang 

menurutku itu 

semakin maju 

dan modern ya. 

Suster-suster 

pun juga banyak 

yang 

menggunakan. 

Awalnya 

komitmen untuk 

karya dan 

keluarga. Tapi 

kadang-kadang 

penggunaan 

seperti ini 

melenceng dari 

komitmen. 

Kebih sering 

untuk 

kepentingan 

pribadi, ya 

termasuk saya 

juga. Trus kalau 

sudah begitu ya 

harus ingat 

sama komitmen 

yang dibuat 

waktu awal jadi 

suster. 

MK Subjek 

mengingat 

komitmen 

awal 

membiara agar 

tidak terlena 

dengan arus 

zaman. 

Mengingat 

komitmen 

membiara 

++ 

48. Media sosial 

yang suster 

FB, Line, Wa, 

BBM email, 
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punya apa aja si 

? 

skype, 

Instagram (tapi 

sekarang ngga 

pernah dipake. 

49.  Yang paling 

sering suster 

pakai dan buka 

apa ? 

FB sama WA 

itu setiap hari 

pasti buka. 

    

50. Setelah suster 

tahu fungsi dari 

kecanggihan 

teknologi 

sekarang ini, 

menurut suster 

sisi positif apa 

sih? 

Yang jelas 

membantu  

dalam 

berkomunikasi 

ya, membantu 

juga dalam 

relasi dan karya. 

Trus jadi 

tambah pinter 

karena bisa 

berpikir luas. 

DPZ Terdapat 

beberapa sisi 

positif 

perkembangan 

zaman bagi 

kehidupan 

membiara. 

Dampak 

perkembangan 

zaman 

++ 

51. Kalau 

negatifnya apa 

suster ? 

Negatifnya itu 

ya tidak bisa 

menempatkan 

diri sebagai 

biarawati. 

DPZ Terdapat sisi 

negatif dari 

perkembangan 

zaman bagi 

kehidupan 

membiara. 

Dampak 

perkembangan 

zaman 

++ 

52. Tantangan yang 

paling suster 

rasakan hidup 

membiara di 

zaman modern 

ini apa si suster 

? 

Menahan diri 

untuk 

menggunakan 

teknologi 

dengan sebaik 

mungkin. 

CD Subjek merasa 

bahwa 

menahan diri 

untuk dapat 

menggunakan 

teknologi 

secara benar 

adalag suatu 

tantangan 

dalam dirinya. 

Control diri +++ 

53. Pengaruh 

teknologi 

komunikasi itu 

sendiri bagi 

hidup 

membiara apa 

terutama hidup 

Yang pertama 

itu sebagai 

bahan untuk 

mendoakan apa 

yang terjadi di 

luar sana, 

karena dari 

TMD Perkembangan 

zaman di 

bidang 

teknologi 

komunikasi 

memberikan 

pengaruh besar 

Teknologi 

memengaruhi 

hidup doa 

++ 
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doanya ? media sosial Hp 

itu kan kit abs 

cepet dapet 

informasi. Tapi 

kalau tidak 

baiknya, jadi 

lupa waktu, 

kkurang punya 

doa yang 

berkualitas, 

tidak fokus 

pokoke 

ngganggu 

doalah. Itu yang 

terjadi. 

bagi 

kehidupan doa 

di biara. 

54. Pengalaman 

suster dalam 

menggunakan 

fasilitas itu apa 

? 

Di fb itu banyak 

yang menggoda, 

inbox yang 

arahnya ngga 

bener padahal 

tahu kalau aku 

itu suster, 

ngirim foto-foto 

yang aneh trus 

di line juga 

video call ngga 

jelas gitu.  

    

55. Seberapa 

penting 

teknologi 

komunikasi itu 

untuk hidupan 

suster? 

Media sosial 

atau teknologi 

itu sebernya di 

biara ngga perlu 

tapi karna 

tuntutan karya 

dan pelayann 

jadi 

dimudahkan 

pke HP saja. 

Jadi dibilang 

penting itu ya 

penting. 

Meskipun ada 

aturan tetep kita 

MP Subjek merasa 

bahwa 

kehidupan 

biara itu mau 

ngga mau pasti 

perlu 

mengikuti 

teknologi yang 

berkembang. 

Mengenal  

perkembangan 
+++ 
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ngga bisa 

membatasi atau 

menutup diri.  

56. Untuk 

mengatasi itu 

semua biasanya 

apa yang 

dilakukan 

suster ? 

Biasane kalau 

aku tu selektif, 

kalau ngga 

kenal ngga tak 

tanggapi kok. 

Terus tegas 

juga, bijak sama 

HP dimatikan 

dalam kondisi 

tertentu, lebih 

tanggung jawab. 

DT Subjek merasa 

bahwa harus 

selektif dan 

bijaksana 

dalam 

mengatasi 

tantangan atau 

tawaran 

zaman. 

Dewasa, tegas 

dan bijaksana 
+++ 

57. Menurut suster 

biarawati itu 

seperti apa si 

suster ? 

Hehe,, biarawati 

itu kan ya hidup 

di biara, wati 

kan brati 

perempuan ya. 

Perempuan 

yang hidup di 

biara. 

KB Subjek 

memahami arti 

seorang 

biarawati 

Kehidupan  

biarawati 
+ 

58. Trus bedanya 

sama awam ? 

Yang 

membedakan 

kami dengan 

awam itu kaul. 

Kami 

menghidupi tiga 

kaul, 

kemurnian, 

kemiskinan dan 

ketaatan. Dan 

cara hidupnya 

yang berbeda, 

kami hidup 

bersama dalam 

komunitas dan 

doa bersama 

yang harus 

dilakukan setiap 

hari, diatur 

dalam 

KB Biarawati 

hidup dalam 

tiga kaul dan 

tinggal 

bersama dalam 

komunitas. 

Kehidupan  

biarawati 
++ 
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konstitusi. 

59. Lalu bagaimana 

keseharian 

seorang 

biarawati.  

Kami itu doa 

dan kerja ya, 

aktif dan 

kontemplatif 

jadi kami 

berdoa tapi juga 

bekerja. Bekerja 

itu menjadi 

perwujudan 

doa. 

KB Keseharian 

subjek adalah 

bekerja dan 

berdoa, karena 

subjek sebagai 

religious yang 

aktif 

kontemplatif. 

Kehidupan 

biarawati 
+++ 

60. Ada 

pengalaman 

hidup doa 

suster yang 

sampai 

sekarang suster 

ingat ? 

Banyak ya, 

kadang ketika 

aku menghadapi 

kesulitan waktu 

cari murid, 

yawes aku 

berdoa aja 

minta sama 

Tuhan, Deus 

Providebit ya 

sekarang 

muridnya 

banyak. 

HD Subjek merasa 

dengan doa 

Tuhan akan 

menyelengga- 

rakan. 

Hidup doa +++ 

61. Suster punya 

cara tersendiri 

ngga biar doa 

suster itu 

berkualitas? 

Aku tu lebih 

seneng diem  

aja gitu tok, 

refleksi dalam 

hati, ya cuma 

baca renungan 

gitu. Aku lebih 

seneng doa 

spontan dalam 

hati karena bisa 

dilakukan 

dalam kondisi 

apapun. Tapi 

yang mesti tak 

lakukan itu 

rosario setiap 

hari.  

HD Subjek 

memiliki cara 

sendiri dalam 

doa  

Hidup doa +++ 
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62. Kegiatan yang 

dilakukan kalau 

di biara ngapai 

? 

Seharusnya si 

ya jalan salib, 

tapi semenjak 

aku di poncol 

itu malah jarang 

lho.. pulang dari 

sekolah rasane 

udah capek. 

Ibadat siang aja 

juga jarang kok. 

Tapi kalau doa 

bersama saya 

slalu ikut.  

KB Subjek merasa 

jarang 

mengikuti 

kebiasaan 

yang ada di 

biara seperti 

latian rohani. 

Kehidupan 

biarawati 
++ 

63. Pernah ada 

kegiatan 

bersama yang 

dilakukan para 

suster ngga ? 

Ya rekreasi, 

ziarah bersama, 

kunjungan ke 

keluarga suster-

suster 

KB Ada beberapa 

kegiatan 

bersama yang 

dilakukan oleh 

suster-suster. 

Kehidupan 

biarawati 
+ 

64. Suka duka 

hidup 

membiaranya 

suster apa ? 

Sukane banyak 

yo, sukacita yo,  

sukanya ya itu, 

kadang-kadang 

susah tapi 

bahagia. Jadi 

bahagia karena 

menderita. Bisa 

melayani, kenal 

sama banyak 

orang. Dukane 

kadang-kadang 

pengen pulang, 

tapi sudah 

komitmen ya 

mau gimana 

lagi, sebenere 

dukane itu dari 

diri sendiri. Jadi 

di biara ki ya 

ndak seneng 

terus tapi juga 

ada menderita 

karena konflik 

KM Subjek merasa 

dalam hidup 

membiara 

tidak melulu 

senang tapi 

juga ada 

konflik. 

Konflik 

dengan diri 

sendiri dan 

orang lain. 

Konflik 

membiara  
++ 
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dengan orang 

lain maupun diri 

sendiri. 

65. Relasi suster 

dengan sesama 

suster di biara 

gimana ? 

Relasi baik, 

Cuma beda 

pendapat itu 

pasti ada. 

Karena kita kan 

hidup bersama 

dengan karakter 

dan latar 

belakang yang 

berbeda. 

RM Relasi subjek 

dengan teman 

di biara baik, 

namun 

terkadang 

terjadi 

perbedaan 

pendapat 

Relasi 

Membiara 
+ 

66. Ada teman 

sesama suster 

yang deket dan 

sering diajak 

sharing di biara 

ngga ? 

Kalau aku si 

endak ada. 

Karena prinsip 

saya itu ngga 

mau terlalu 

dekat.  

    

67. Trus kalau pas 

suster 

mengalami titik 

jenuh hdup 

membiara 

ceritanya ke 

siapa? 

Kalau aku si 

malah seneng 

crita dengan 

orang lain yang 

di luar 

komunitas, 

bahkan awam 

pun juga. 

    

68. Bagaiaman 

relasi suster 

dengan 

karyawan di 

biara taupun di 

sekolah? 

Yo baik sih.. RM Subjek juga 

mempunyai 

relasi baik 

dengan 

karyawan dan 

guru. 

Relasi 

membiara 
+ 

69. Ada kegiatan 

rutin yang 

sering 

dilakukan 

bersama ngga 

suster? 

Doa bersama, 

ziarah dan 

rekreasi. 

KB Subjek juga 

mempunyai 

kegiatan yang 

sering 

dilakukan 

bersama 

karyawan. 

Kehidupan 

biarawati 
+ 

70. Tujuan awal 

suster jadi 

Tujuan awale 

opo yo, pengen 

PL Subjek merasa 

bahwa tujuan 

Pelayanan ++ 



177 
 

 
 

seorang 

biarawati apa si 

? 

melayani semua 

orang, bersatu 

dengan Tuhan. 

menjadi 

seorang 

biarawati 

hanya ingin 

melayani. 

71. Sampai 

sekarang 

apakah masih 

sama ? 

Sama,rasa 

pengen  

memberikan 

diri. 

    

72. Pendapat suster 

tentang hidup di 

biara sepeti apa 

? 

Menyenangkan 

dan membuat 

bahagia, karena 

wes pilihan 

hidup ya. 

KB Subjek merasa 

hidup 

membiara 

adalah hal 

yang membuat 

bahagia. 

Kehidupan 

biarawati 
++ 

73. Kesulitan yang 

paling 

dirasakan 

dalam sebagai 

suster ? 

Kesulitane di 

biara itu 

mengatasi rasa 

malas, 

mengatasi diri 

sendiri, 

mengolah diri 

terus. 

CD Subjek merasa 

kesulitan yang 

muncul dari 

diri sendiri. 

Control diri ++ 

74. Kentungan 

untuk suster 

menjadi 

seorang 

biarawati apa ? 

Secara 

manusiawi ya 

banyak kenalan, 

banyak saudara, 

banyak relasi, 

pengalaman 

bertambah, 

wawasan luas. 

Kalau secara 

rohani ya imane 

bertambah, 

semakin dekat 

dengan Tuhan 

karena bisa 

melayani. 

IB Keuntungan 

yang subjek 

rasakan dari 

segi iman 

bertambah dan 

relasi/wawasan 

luas. 

Iman 

bertambah 
+++ 

75. Harapannya 

suster pengen 

jadi suster yang 

bagaimana ? 

Jadi suster yang 

sederhana wae, 

tidak neko-

neko. Harapane 
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jadi suster 

sampai akhir 

hayat. 

76. Kemudian 

kembali dengan 

hidup 

membiara di 

zaman modern 

ini dengan 

tantangannya 

ya suster, 

makna apa si 

yang bisa suster 

ambil ? 

Dari semua itu 

ya, maknanya 

yo anu.. dengan 

teknologi 

medsos yang 

ada dapat 

menambah 

iman yang 

dalam, karena 

di dalalamnya 

juga banyak 

bahan doa, 

renungan. Dan 

juga iman 

smakin 

ditantang.  

IB Dengan 

fasilitas yang 

ada iman 

semakin 

ditantang. 

Iman 

bertambah 
++ 

77. Pengalaman 

suster dalam 

menemukan 

makna hidup itu 

sendiri ? 

Ya setiap hari 

ya, dengan 

refleksi, 

renungan, dan 

mengolah diri. 

MD Subjek 

menemukan 

makna lewat 

refleksi. 

Mengolah diri ++ 

78. Nilai-nilai apa 

yang suster 

ingin terapkan 

dalam hidup 

membiara ? 

Displin, taat 

aturan, yo 

mencoba 

menghayati tiga 

kaul. 

    

79. Pengalam hidup 

membiara yang 

sampai 

sekarang tidak 

terlupakan?  

Ya itu saat 

Pendidikan 

novisiat. Saat 

novis itu kan 

banyak hal yang 

diajarkan, 

kemudian 

membuat yakin 

ini pilihanku 

karena jadi tau 

cara hidup 

suster itu seperti 

apa. Lalu saat 

DDP Hidup 

membiara 

tidak akan 

pernah terlepas 

dari pergulatan 

hati 

Diyakinkan 

dalam 

pergulatan 

+++ 
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penentuan bulan 

suci, itu 

menantang 

skali, diuji 

apakah aku 

bener-bener 

yakin mau kaul 

kekal. Habis 

kaul kekal 

seminggu persis 

aku langsung 

pengen pulang, 

pengen kluar. 

Ternyata setelah 

kaul kekal itu 

tetap masih ada 

pergulatan. 

80. Yang membuat 

suster terus 

lanjut apa suster 

? 

Ya komitmen 

awalku 

pokomen kudu 

tetep lanjut jadi 

suster, ngga ada 

pikiran lainnya, 

ini pilihan 

hidupku. 

KDP Subjek merasa 

dengan 

meningat 

komitmen 

mampu 

brtahan dalam 

kesulitan 

Komitmen 

sebagai dasar 

pelayanan 

+++ 

81. Saya pengen 

tau skali lagi 

bagaimana 

suster memakna 

hidup 

membiara di 

zaman modern 

ini itu gimana ? 

Kami itu hidup 

yang aneh ya, di 

zaman modern 

gini, dan 

tawaran yang 

enak-enak, tapi 

kami memilih 

yang tidak enak. 

Menurut aku hal 

aneh, tapi hidup 

membiara itu 

pilihan hidup., 

jadi maknanya 

hidup yang aneh 

ini bisa 

membuat 

bahagia 

JB Menurut 

subjek 

membiara 

adalah cara 

hidup yang 

aneh, tapi 

karena pilihan 

hidup diyakini 

membuat 

bahagia dan 

jadi berkat. 

Jadi berkat +++ 
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kemudian kami 

bisa jadi jadi 

berkat di tengah 

dunia yang 

seperti ini ya 

berkembang 

luar biasa. 

Dengan 

memberi 

pelayan ini lalu 

dunia bisa 

melihat.  

82. Lalu dampak 

psikologis yang 

suster  rasakan 

apa? 

Yo bahagia 

ya…itu aja sih 

B Subjek merasa 

bahagia 

setelah tahu 

makna hidup 

membiara. 

Bahagia + 

 

Triangulasi Subjek II : 26 Mei 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1. Bagaimana 

pendapat ibu 

tentang zaman 

modern ini ? 

Wahh… serba 

canggih dan serba 

ada og sekarang itu. 

Ada aja yang baru, 

yang lama belum 

keluar, sebentar lagi 

kluar yang baru. 

BC Selalu ada 

barau baru 

yang keluar. 

Berkembang 

cepat 
+++ 

2. Terus kalau 

dihubungkan 

dengan hidup 

seorang suster 

gimana ? 

Kalau menjadi suster 

itu saya rasa tidak 

perlu punya barang 

yang mahal dan 

canggih-canggih.  

    

3. Kalau suster 

subjek II gimana I 

? 

Suster tu ya lumayan 

si punya alat-alat dan 

HP yang lebih 

canggih dari saya. 

Tapi masih tahu 

waktu. 
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4. Lalu tantangan 

yang paling 

dirasakan untuk 

kehidupan 

membiara 

terutama pada 

suster subjek 2 

apa ? 

Menahan godaan 

setan dan dunia luar. 

MG Menahan 

godaan dunia 

luar 

Menahan 

Goadaan 
+++ 

3. Menurut ibu 

pengaruh zaman 

modern ini untuk 

suster apa ? 

Haduuh … apa ya 

put.. kalau di sekolah 

gini nggak terlalu 

kelihatan si. Paling 

ya yang sering saya 

lihat itu kemana-

mana suster selalu 

pegang HPnya.  

 Tidak lepas 

dari HP 

 ++ 

4. Terus biasanya 

apa yang 

dilakukan subjek 

untuk 

mengatasinya ? 

ndak tahu kalau itu 

put.. 

    

5. Menurut suster 

hidup seorang 

biarawati itu 

seperti apa ?  

Biarawati itu berat 

karena tidak menikah 

dan jauh dari 

keluarga dan 

seharusnya biarawati 

itu bisa membuat hati 

kami yang awam 

sejuk. 

    

6. Kegiatan yang 

dilakukan dalam 

biara itu apa aja 

sih suster ? 

Wahh … enggak 

paham juga e.. 

kayanya si pasti ada 

doanya.. 

HD Subjek hidup 

dalam doa 

Hidup doa ++ 

7. Menurut ibu 

biarawati muda di 

zaman ini itu 

seperti apa ? 

Zaman sekarang itu 

para suster-suster 

sudah ikut modern. 

Tahu cara 

menggunakan alat-

alat canggih seperti 

HP itu. Bisa dibilang 

suster zaman searang 

itu gaul-gaul. 
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8. Lalu bagaimana 

dengan subjek 2 ? 

Sejauh saya tahu si 

suster juga sudah 

paham tentang hal-

hal seperti itu karena 

suster juga 

menggunakan. 
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Lampiran 1.3 Verbatim Subjek III 

VERBATIM SUBJEK III 

 

Wawancara I : 12 Mei 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1. Hallo suster, 

jumpa lagi 

kita.. suster 

apa kabar ? 

Haloo nas.. iyo e 

kita lama ndak 

jumpa.. 

Apik-apik wae 

ki, yawes ngene 

ki terus.  

    

2. Ini suster 

sudah slese 

kerjanya ? 

Udah kok tenang 

aja..  
    

3. Aku mau 

ngrusuhi 

istirahatnya 

suster ki.. 

boleh ya..? 

Iya silahkan 

saja, aku malah 

seneng nek nek 

kamu sering 

main. 

    

4. Oke. Tak 

jelaskan lagi 

ya suster. Jadi 

aku pengen 

tau lebih 

banyak 

kehidupan 

suster di biara 

itu seperti apa 

.. meh tak 

tanya-tanyain 

gitu suster. 

boleh ya,, 

hehe ? 

Halah paling ya 

gitu-gitu itu to,  

kamuya wes 

ngerti og. Haha.. 

tapi okelah kalau 

begitu. 

    

5. Kita mulai ya 

ncus,, suster 

tu aslinya 

mana? 

Suster 

kelahiran 

Aku asli 

Samarinda. 

Kelahiran tahun 

86, uda tua tapi 

masih kayak 

anak kecil ki. 
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tahun berapa? Haha.. 

6. Suster punya 

hobi apa ik 

selama ini ? 

Hobiku apa ya .. 

moco sii.. tapi 

disini kurang 

ada kesempatan 

untuk membaca. 

    

7. Kalau cita-cita 

suster 

sebenere 

pengen jadi 

apa? 

Aku tu dulu yu 

jane ngga pernah 

pengen jadi 

suster kok. Ngga 

punya cita-cita 

aku ki, tapi ya 

sempet pengen 

jadi arsitek, 

padahal ki 

nggambar wae 

gaiso. 

    

8. Pendidikan 

terakhir suster 

sebelum 

masuk jadi 

biarawati apa? 

S1 Teknik 

Industri, terus 

sekarang 

disekolahkan 

lagi hukum 

kesehatan. Ora 

nyambung blas. 

Haha.. 

P Sebelum 

masuk 

biarawati 

subjek adalah 

lulusan sarjana 

teknik. 

Pengalaman + 

9. Pekerjaan 

terakhir 

sebelum jadi 

suster? 

Tata Usaha di 

SD Frasnsiskus 

Asisi Samarinda. 

P Subjek sempat 

bekerja cukup 

lama sebagai 

karyawan. 

Pengalaman  + 

10. Bidang karya 

yang sekarang 

suster tekuni 

apa? 

Aku di 

kesehatan tapi di 

bagian 

logistiknya. 

KP Subjek 

ditempatkan di 

karya 

pelayanan 

kesehatan. 

Karya 

pelayanan 
++ 

11. Terus 

kelebihan 

yang suster 

punya apa ik ? 

Opo yo… pinter 

nyanyi, supel, 

opo meneh yo… 

suka menolong, 

suka berbagi, 

ramah.  

KK Subjek kurang 

memahami 

kelebihan 

pada diri. 

Kelebihan dan 

kekurangan 
++ 
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12. Kalau 

kelemahan 

yang suster 

punya apa ? 

Pemalas, 

childist, terus 

kurang rapi, 

kadang 

emosional terus 

kurang rapi. 

KK Subjek lebih 

memahami 

kekurangan 

diri. 

Kelebihan dan 

kekurangan 

++ 

13. Suster anak 

keberapa to ? 

Aku anak kedua, 

punya mbak satu 

sama adek laki-

laki satu.  

    

14. Trus aku 

pengen tau 

lebih tentang 

keluarga 

suster ni, 

kalau papah 

pekerjaanya 

apa ? 

 

Kalau 

mamah? 

Papahku ki 

dokter PNS, tapi 

udah pensiunan. 

 

 

 

 

 

 

Mamah udah 

meninggal dari 

aku kecil. 

    

15. Menurut 

suster, selama 

ini kondisi 

keluarga 

suster 

gimana? 

Ya .. Puji Tuhan 

papah 

berkecukupan, 

jadi 

kebutuhanku 

selalu terpenuhi. 

KBM Subjek besar 

dalam 

keluarga yang 

berkecukupan 

dan mampu. 

Keluarga 

berkecukupan 

dan mampu 

++ 

16. Trus nii 

suster, 

kepercayaan 

yang dianut 

keluarga 

sejakn kecil 

apa ? 

Sejak kecil 

katolik, tapi 

mbak ku dapet 

orang Kristen 

njuk pindah 

agama. 

    

17. Trus ada 

kebiasaan 

tertentu yang 

dilakukan 

bareng 

keluarga ngga 

si? 

Emmm…doa 

bareng .. 

Selalu diajarkan 

untuk 

mengucapkan 

terima kasih. 

AK Subjek 

memiliki 

kebiasaan doa 

bersama. 

Ajaran 

Keluarga 
++ 
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18. Apa suster 

aktif kegiatan 

di gereja? 

Ohh.. iyaa..dulu 

itu rajin ke 

gereja soalnya 

papa juga 

termasuk 

penguris gereja. 

Jadi aku juga 

aktif jadi 

misdinar sama 

pemazmur. 

AK Subjek aktif 

dalam 

kegiatan 

gereja karena 

diajarkan ari 

kecil. 

Ajaran 

keluarga 
++ 

19. Pengalaman 

apa si yang 

membuat 

suster pengen 

jadi suster? 

Karena dulu itu 

aku terlibat 

pergaulan bebas. 

Tetus tak pikir 

apa iya aku mau 

kyak gini terus.. 

terus ya aku 

memutuskan 

untuk jadi suster 

wae, biar 

hidupku 

nggenah. 

IB Subjek ingin 

mengubah 

hidup, tidak 

lagi dalam 

pergaulan 

bebas. 

Ingin bertobat +++ 

20. Terus gimana 

critanya suster 

sampe bisa 

masuk tarekat 

ini? 

Dulu itu aku ikut 

live ini dulu di 

novisiat kan 

selama 

seminggu. 

Setelah pulang 

aku 

menghubungi 

suster kalau aku 

mau masuk. 

MT Sebelum 

masuk biara, 

subjek 

mencoba 

hidup di biara 

selama 

beberapa hari. 

Merasa 

tertantang 
++ 

21. Lha tau 

tarekat ini 

darimana , 

padahal di 

Kalimantan 

nggak ada ? 

Dari romo 

paroki, romo 

parokiku ki 

koncone suster 

Calista. Mereka 

juga sangat 

mendukung saya 

si. 

MD Subjek 

mendapat 

dukungan dari 

romo paroki 

untuk manjadi 

biarawati. 

Mendapat 

dukungan 
++ 

22. Terus apa 

yang membuat 

Yo aku ki lihat 

para postulant 

MT Subjek merasa 

semakin 

Merasa 

Tertantang 
++ 
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suster semakin 

tertarik 

dengan hidup 

membiara ? 

dan novis ki 

masih kecil-kecil 

tapi kok mereka 

berani 

menanggapi 

semuanya, 

melepaskan 

semuanya, 

mosok aku ngga 

bisa .. dari situ 

aku tertantang.  

mantep dan 

tertantang 

melihat para 

novis yang 

berani 

meninggalkan 

semuanya. 

23. Yang semakin 

menguatkan 

suster apa ? 

Stelah pulang itu 

kan sekitar bulan 

juli itu bacaane 

ya tentang 

panggilan, 

“tinggalkanlah 

semua harta 

milikmu”, yawes 

aku smakin 

mantep. 

    

24. Jadi motivasi 

utama suster 

memutuskan 

jadi suster 

apa? 

Ya iku mau, 

karena aku ingin 

bertobat. 

IB Subjek merasa 

ingin 

memperbaiki 

diri dengan 

bertobat. 

Ingin bertobat +++ 

25. Apa keluarga 

suster boleh 

dan 

mengijinkan 

dengan 

keputusan 

suster? 

Bapakku si ya 

awalnya kaget, 

terus ndak 

nyangka, terus 

berpesan kalo 

hanya untuk 

main-main 

nggak usah. 

DK Bapak subjek 

merasa kaget 

dengan pilihan 

hidup subjek. 

Dukungan 

keluarga 
++ 

26. Tanggapan 

mbak sama 

adek gimana ? 

Mbakku sing 

sempet protes, di 

bilang “halah 

nek mung buat 

tempat pelarian 

buat apa”, tapi 

aku bilang 

enggak. 

DK Kakak subjek 

sempat protes 

dengan 

keputusan 

subjek.. 

Dukungan 

keluarga 
+ 
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27 Relasi suster 

dengan 

keluarga 

gimana ? 

Baik semua si, 

ya yang sering 

nggak akur aku 

sama mbakku 

itu.  

RK Subjek 

memiliki 

relasi yang 

baik dengan 

keluarganya. 

Relasi 

keluarga 
+ 

28. Relasi dengan 

teman-teman 

di luar 

gimana? 

Baik semua, aku 

punya banyak 

teman di kampus 

dan tempat 

kerja. 

RLB Subjek 

mempunyai 

relasi yang 

baikdengan 

lingkungan. 

Relasi 

lingkungan 

baik. 

+ 

29. Apa mereka 

juga 

mendukung ? 

Kalau mereka 

itu kan 

kebanyakan 

muslim, jadi 

nggak mudeng. 

    

30. Kalau pacar  ? 

pasti punya 

dong.. hehe .. 

Kemarin barusan 

tak list 

og..haha… pasti 

punyalah kalau 

pacar, banyak. 

Dulu skripsi ku 

ngga slese-slese 

ya gara-gara 

pacarana trus. 

Sampai 

terjerumus ke 

pergaulan bebas 

iku. 

PA Subjek 

memiliki 

banyak pacar 

dan sempat 

masuk dalam 

pergaulan 

bebas. 

Pergaulan dan 

asmara 
+++ 

31. Kalau harapan 

keluarga 

suster itu 

sebenere apa? 

Nek itu mereka 

nggak pernah 

memaksakan. 

Bapakku si 

terserah sama 

kau ya, yang 

penting akunya 

bahagia dan 

serius dalam 

menjalaninya. 

K Subjek diberi 

kebebasan 

untuk memilih 

pilihan hidup. 

Kebebasan 

memilih 
+ 

32. Suster 

merasakan 

kesulitan apa 

si ketika 

Aku ki mikirin 

papahku, nanti 

pie nek tak 

tinggal. 

KP Subjek 

kepikiran dan 

tidak tega 

meninggalkan 

Kepikiran  

papa 
++ 
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memutuskan 

untuk 

membiara? 

Mesakno tapi yo 

pie, marai 

bingung. 

bapak. 

33. Kalau 

pendapat 

suster tentang 

dunia yang 

semakin 

modern ini 

terutama di 

bidang 

teknologi 

komunikasi 

dengan segala 

medsos yang 

ada itu 

gimana? 

Dunia modern 

sekarang itu 

sebenernya baik 

ya untuk para 

suster, karena 

mendukung juga 

untuk pelayanan 

kita. Tapi 

teradang jadi 

salah kaprah 

dalam 

penggunaaanya 

karena kami 

kurang paham 

dan kurang tahu 

soal hal tersebut, 

jadi malah 

banyak 

menimbulkan 

rasa penasaran. 

RP Banyak suster 

kurang paham 

dengan 

teknologi, 

sehingga 

menimbulkan 

rasa 

penasaran. 

Rasa 

penasaran 
+++ 

34. Terus 

penanganan 

yang 

dilakukan oleh 

para suster 

Pembina apa ? 

Sekarang itu 

suster DPP 

selalu mewanti-

wanti kalau ada 

weekend yunior 

supaya 

menggunakan 

teknologi 

dengan 

sebagaimana 

mestinya dan 

berhati-hati. 

MP Setiap 

weekend 

yunior 

diberikan 

materi 

pelajaran 

tentang 

menanggapi 

dunia modern. 

Materi 

Pelajaran 
++ 

35. Ada peraturan 

dalam 

penggunaan 

handphone 

nggak ?  

Ada si, ya kalau 

lagi di refter, 

lagi rekreasi atau 

kegiatan 

bersama gitu 

sebaiknya hp 

ditingal di 

PK Subjek 

menjelaskan 

ada peraturan 

dalam 

komunitas 

Peraturan 

komunitas 
+ 
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kamar. 

36. Terus apa 

smua suster 

pada 

mematuhinya 

? 

Walah.. ya 

kadang ada sing 

tetep ngeyel kok. 

Lagi rekreasi 

gitu hp ne muni. 

Itu kembali lagi 

ke tanggung 

jawab masing-

masing. 

 .    

37. Tantangan 

yang paling 

suster rasakan 

hidup 

membiara di 

zaman modern 

ini apa ? 

Ya mau gimana 

lagi, kami hidup 

membiara di 

zaman ini 

berbeda dengan 

zaman dulu, 

pasti tidak bisa 

terlepas dari 

perkembangan 

itu sendiri. Ada 

dua tantangan 

dari eksternal 

dan internal. Itu 

menurutku.. 

BPM Subjek 

berpendapat 

bahwa 

biarawati tidak 

dapat terlepas 

dari alat-alat 

modern. 

Biarawati 

perlu 

memiliki 

+++ 

38 Apa itu 

suster? 

Kalau dari 

intern, kita lebih 

cenderung untuk 

memaafkan diri 

sendiri berpikir 

bahwa nggak 

papa ah, trus 

jadinya 

keterusan, 

intinya kurang 

mengontrol diri 

sendiri dan 

kurang tegas. 

Kalau dari 

eksternal itu 

kadang umat dan 

karyawan bilang 

MG Subjek 

menjelaskan 

mengkontrol 

diri adalah 

tantangan 

hidup 

membiara di 

zaman ini. 

Menahan 

godaan 
++ 
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suster kok gg 

pernah bales wa 

to, nah itu juga 

tantangan, mau 

ngga mau kan 

aku harus 

menanggapi 

mereka juga. 

Jadi aku ngga 

bisa lepas dari 

barang itu. 

39.  Terus menurut 

suster apakah 

penting 

memiliki 

handphone ? 

Ya sebenernya 

ngga terlalu 

penting, tapi 

karena mau ngga 

mau aku harus 

pakai untuk 

keperluan karya 

dan sekolah, 

kalau enggak 

yawes 

ketinggalan 

banyak hal to. 

Kan kami butuh 

itu untuk karya 

juga. Ngga 

mungkin uga 

orang lain harus 

memahami 

kami, jadi harus 

menyesuikan. 

BPM 

 

Subjek merasa 

penting 

memiliki 

handphone 

Biarawati 

perlu 

memiliki 

+++ 

40 Setelah 

memiliki alat 

tersebut, 

menurut suster 

memberikan 

dampak apa 

saja? 

Kalau dampak 

positifnya jelas, 

kita dibantu 

dalam 

komunikasi 

karya. Kalau 

dampak 

negatifnya ya itu 

jadi lupa waktu 

dan malah 

kebablasen 

DPZ Subjek 

menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

memiliki 

dampak 

negative dan 

positi bagi 

kehidupan 

membiara 

Dampak 

perkembangan 

zaman 

++ 
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dalam 

penggunaannya. 

41. Yang suster 

buka setiap 

hari itu apa ? 

Facebook sama 

WA. 

    

42. Menurut 

suster 

sebenernya 

fungsi dari 

teknologi 

perkembagan 

HP itu apa 

sih? 

Hp itu kan 

sebenere alat 

untuk 

komunikasi to, 

karena 

perkembangan 

zaman jadi 

banyak 

ragamnya seperti 

IG, FB, Twiter, 

dsb. Ya 

fungsinya untuk 

komunikasi dan 

keperluan karya. 

FT Subjek 

menjelaskan 

fugsi dari 

teknologi HP 

adalah untuk 

komunikasi 

keperluan 

karya. 

Fungsi 

Teknologi 
++ 

43. Pengaruhnya 

bagi hidup 

doa suster 

gimana? 

Kalau untuk aku 

pribadi, kadang-

kadang si ketika 

aku terlalu asik 

gitu ya, terus 

aku ngga doa. 

Kemudian 

refleksiku 

berjam-jam bisa 

meluangkan 

waktu untuk 

chating tapi 

untuk doa kok 

nggak bisa. 

TMD Subjek merasa 

lupa waktu 

untuk berdoa, 

tidak fokus 

dalam berdoa. 

Teknoloh 

memengaruhi 

hidup doa 

++ 

44. Bagaimana 

cara suster 

mengatasinya? 

Saya selalu 

berusaha untuk 

tegas pada diri 

sendiri. 

Terus membuat 

peraturan untuk 

diri sendiri, 

kalau belum 

berdoa saya 

TM Subjek 

berusaha tegas 

dan 

mengkontrol 

diri. 

 

Tegas dan 

mengkontrol 

diri 

+++ 
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nggak akan buka 

HP. 
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45. Menurut suster 

biarawati itu 

siapa sih ? 

Waduh, lha kui.. 

hehe.. kalau dari 

makna katanya 

jelas ya seorang 

wanita yang 

hidup di biara. 

Tinggalnya 

berbeda dengan 

awam. 

Sebenarnya 

biarawati dalam 

hirarki gereja 

termasuk awam 

tapi religius. 

KB Subjek 

menjelaskan 

tentang cara 

hidup 

biarawati. 

Kehidupan  

biarawati 
+ 

46. Trus yang 

paling suster 

pahami 

tentang 

biarawati itu 

gimana ? 

Menurutku si ya 

seorang 

biarawati itu 

adalah cara 

hidup untuk 

menanggapi 

kerinduan 

dengan Tuhan. 

KB Menurut 

subjek 

biarawati 

adalah orang 

wanita yang 

ingin 

menanggapi 

kerinduan 

dengan Tuhan. 

Kehidupan  

biarawati 
++ 

47. Tugas seorang 

biarawati itu 

apa si suster ? 

Mengajak orang 

lain terutama di 

dunia luar untuk 

mengingat 

bahwa hidup itu 

sebenarnya 

adalah sebuah 

anugerah yang 

tidak boleh 

dimiliki sendiri. 

Dan setiap hidup 

pasti punya 

makna. 

TPB Menurut 

subjek 

biarawati 

punya tugas 

perutusan 

penting di 

tengah umat. 

Tugas 

perutusan 

biarawati 

+++ 
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48. Terus kalau 

kegiatan atau 

keseharian 

biarawati itu 

seperti apa? 

Konggregasi 

kita akan 

kontemplatif 

aktif artinya apa 

yang kami 

kontemplatifkan 

diwujudkan 

dalam karya.  

KB Subjek 

menjelakan 

bahwa 

keseharian 

biarawati itu 

berdoa dan 

karya. 

Kehidupan 

biarawati 
+++ 

49. Yang 

membedakan 

dengan awam 

apa si suster? 

Sebenarnya 

hampir sama, 

hanya hidup 

dalam satu 

komunitas dan 

melakukan doa 

bersama. 

Kehidupan 

seorang 

biarawati juga 

diatur dalam 

statuta tarekat.  

KB Kehidupan 

biarawati telah 

diatur dalam 

statuta tarekat. 

Kehidupan 

biarawati 
++ 

50. Untuk 

kehidupan 

seorang 

biarawati yang 

diharapkan apa 

si ? 

Menjadi 

biarawati itu 

seharusnya 

hidupnya lebih 

dekat dengan 

Tuhan. Sehingga 

bisa menjadi 

panutan dan 

dapat 

menyegarkan 

orang lain.  

PB Subjek merasa 

bahwa 

biarawati itu 

seharusnya 

mnjadi 

panutan dan 

membawa 

berkat bagi 

orang lain. 

Panutan dan 

Berkat 
+++ 

51. Lalu pada 

prakteknya 

apakah sudah 

seperti itu? 

Pada 

kenyataannya 

menjadi 

biarawati itu 

tidak sesuai 

dengan 

bayangkan kita, 

karena toh kita 

masih punya sisi 

manusiawi juga. 

Dan ternyata 

KP Subjek merasa 

banyak 

biarawati yang 

terllau sibuk 

dengan karya 

kemudian 

menjadi tidak 

sepebuh hati. 

Karya 

pelayanan 
++ 



195 
 

 
 

hidup kita tidak 

melulu berdoa, 

karena hidup 

kontemplatif 

aktif kita juga 

aktif dalam 

masyarakat dan 

karya. Nah 

karena bekerja 

ini, 

kontemplatifnya 

jadi ngga jalan, 

akibatnya jadi 

kering jadi 

berdampak di 

karya juga, 

melayani ngga 

sepenuh hati.  

52. Bagaimana 

perjalanan 

hidup doa 

suster ? 

Kalau doa itu 

naik turun, aku 

tu selalu dan 

harus 

menyediakan 

waktu untuk 

berdoa. Ya 

meskipun 

berdoa itu ngga 

slalu berkualitas, 

tapi harus tetep 

berdoa pribadi. 

Karena tanpa 

doa itu hidupku 

kering dan ngga 

ada maknanya. 

HD Hidup doa 

subjek naik 

turun, namun 

sibjek merasa 

bahwa doa 

harus tetap 

dilakukan. 

Hidup doa +++ 

53. Apakah ada 

perubahan dari 

diri suster 

ketika doa 

suster kering ? 

Kalau doa terasa 

kering itu lebih 

mudah emosi, 

cepat marah, 

semua yang 

dilakukan serba 

salah, tapi ketika 

doa subur itu 

HD Subjek merasa 

ketika doa 

kering mudah 

emosi dan 

ketika subur 

subjek mampu 

menjadi 

pembawa 

Hidup doa +++ 
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mampu 

membawa 

kegembiraan 

bagi orang lain 

dan selalu 

menyadari 

kesalahan.  

kegembiraan. 

54. Trus apa yang 

suster 

lakukan? 

Tetep disetia si, 

kalau aku itu 

ketika kering 

moment dimana 

aku meminta 

rahmat Tuhan. 

Tetep bertahan 

dan ngga 

mencoba lari.  

SB Subjek tetap 

mensetiai 

untuk berdoa 

dan bertahan. 

Setia dan 

bertahan 
++ 

55. Ada ngga si 

pengalaman 

hidup doa 

suster yang 

membuat 

suster terigat 

terus ? 

Retret yang 

terakhir kemarin 

itu bener-bener  

memberi 

pencerahan dan 

menyegarkan 

setelah lelah 

dengan semua 

aktifitas. Baru 

retret kemarin 

itu selama tujuh 

hari aku ngga 

bicara sama 

sekali. 

HD Subjek merasa 

diteguhkan 

dalam hidup 

doa dan retret. 

Hidup doa  +++ 

56. Kegiatan apa 

si yang 

dilakukan di 

komunitas? 

Ya paling 

rekreasi, rapat 

komunitas, doa 

dan ekaristi 

bersama, seperti 

itu si.. 

KB Dalam 

kehidupan 

membiara 

selalu ada 

kegiatan 

bersama di 

komunitas. 

Kehidupan 

biarawati 
+ 

57. Kesulitan atau 

pergumulan 

yang paling 

suster rasakan 

dalam 

Pergumulan 

pasti ada, apa 

lagi kalau 

suster-suster 

tidak bisa diajak 

KM Subjek merasa 

kesulitan 

dalam 

menerima pola 

pikir suster 

Konflik 

Membiara 
++ 
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komunitas 

apa? 

kerja sama. 

Menerima pola 

pikir para suster 

yang berbeda. 

lainnya 

sehingga 

terkadang 

menimbulkan 

konflik. 

58. Suka dukanya 

menjadi 

biarawati apa 

sih ncus ? 

Ya itu tadi 

ketika di 

komunitas. 

Ohh.. terus ini.. 

ketika pulang itu 

aku malah 

kaget.. rasanya 

stress banget. 

Karena di biara 

itu kan diajarkan 

smuanya serba 

sempurna dan 

baik trus lihat 

bapakku kok 

seperti itu, 

keluarga ku kok 

begini. Jadi apa 

ya mindsetku 

berubah.  

KM Setelah lama 

hidup di biara, 

subjek meras 

kaget dengan 

cara hidup di 

luar. 

Konflik 

membiara 
+++ 

59. Nah kalau 

sukanya apa ? 

Wahh .. buanyak 

e.. yang jelas si 

bahagia, bisa 

mendapat 

banyak kenalan, 

banyak teman. 

Aku juga 

bersyukur 

karena di biara 

itu aku bisa 

jalan-jalan 

kemana-mana. 

Trus di dalam 

biara juga bakat 

ku smakin 

kelihatan. 

PB Subjek merasa 

bahagia, 

semakin 

berkembang 

dan memiliki 

banyak 

pengalaman. 

Pengalaman 

bertambah 
+++ 

60. Bagaimana 

relasi suster 

Baik sekali, 

tidak ada 

RM Subjek 

mempunyai 

Relasi 

membiara. 
+ 
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dengan suster-

suster di 

komunitas ? 

kesulitan. 

Suster-suster di 

komunitas ini 

saling terbuka 

kok. Ya paling 

kalau beda 

pendapat gitu 

uda biasa ya. 

relasi dalam 

biara yang 

baik. 

61. Pendapat 

suster tentang 

teman-teman 

di komunitas 

gimana ? 

Ya karena kami 

kan tinggal di 

komunitas yang 

besar, susternya 

juga sibuk 

berkarya jadi 

kami kalau 

bertemu itu ya 

waktu doa 

malam sama 

makan, itu aja 

ngga semua 

kumpul. 

Memang ada 

beberapa sifat 

yang saya nggak 

suka, tapi ya tak 

doakan aja. 

RM Tidak dengan 

semua suster 

di komunitas 

subjek merasa 

cocok. 

Relasi 

membiara 
+ 

62. Komunikasi 

dengan suster 

pimpinan 

komunitas 

lancar ? 

Baik, lancar 

semua kok.. apa 

pun saya 

usahakan untuk 

ngomong biar 

ngga terjadi 

salah paham. 

Yang jelas saya 

usahakan untuk 

omong. 

RM Subjek 

mempunyai 

komunikasi 

yang lancar 

dan baik 

dengan 

pimpinan 

komunitas. 

Relasi 

membiara 
+ 

63. Apakah di 

komunitas, 

suster punya 

teman dekat 

untuk diajak 

sharing ? 

Ada si, punya 

dua yang sering 

tak ajak sharing. 
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64. Komunikasi 

dengan 

karyawan di 

tempat kerja 

pie ? 

Baik semua ki, 

malah mereka ki 

yo pada seneng 

karo aku. 

Malah kadang-

kadang saya 

ngga bisa tegas 

karena saking 

dekete. 

RLB Subjek 

disenangi oleh 

banyak 

karyawan. 

Relasi 

lingkungan 

baik 

++ 

65. Ada kegiatan 

rutin yang 

dilakukan 

bersama 

karyawan ngga 

? 

Doa bersama itu 

pasti, ziarah dan 

rekreasi 

bersama. 

Biasanya si itu. 

KB Ada kegiatan 

bersama yang 

dilakukan 

bersama 

karyawan. 

  

Kehidupan 

biarawati 
++ 

66. Kemudian 

saya mau 

tanya tujuan 

awal jadi 

biarawati ki 

jane apa ? 

Tobat… dari 

awal sampai 

sekarang si 

masih sama, 

hanya saja 

semakin 

diteguhkan. 

P Subjek merasa 

pertobatan 

adalah tujuan 

awal subjek. 

Pertobatan +++ 

67. Nah itu 

semakin yakin 

bahwa ini tu 

benar 

panggilan 

suster, apa 

yang suster 

pikirkan ? 

Opo yoo.. ya 

saya berpikir 

kalau banyak 

kelemahan dan 

kekurangan, 

kemudian saya 

dipanggil bukan 

karena hebat 

tapi dalam 

kelemahankulah 

kuasa Tuhan 

bekerja. 

DKK Subjek merasa 

dipanggil 

karena 

kelemahan. 

Dipanggil 

karena 

kelemahan 

++ 

68. Kesulitan 

menjadi 

seorang 

biarawati di 

era zaman 

modern ini apa 

suster ? 

Tantangan dunia 

saat ini itu harus 

menyesuaikan 

dengan kondisi 

zaman saat ini. 

Para biarawati 

semakin sedikit. 

Kami yang 

MD Subjek merasa 

harus 

menyesuaikan 

diri dengan 

zaman dan 

menahan 

godaan. 

Menyesuaikan 

diri 
++ 
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sudah di dalam 

merasa 

kepengen 

dengan tawaran 

dunia dan tidak 

tahan dengan 

godaan sehingga 

banyak yang 

keluar dan 

mereka yang di 

luar hanya 

sedikit yang 

memiliki 

keinginan hidup 

membiara  

69. Buat suster 

keuntungannya 

jadi biarawati 

apa si? 

Saya menjadi 

semakin 

berkembang 

dalam pribadi. 

Paling tidak 

dipercaya 

banyak orang, 

berkembang 

dalam talenta, 

kenal banyak 

orang, punya 

banyak 

pengalaman,, 

pokoknya 

berkate 

melimpah. 

BBM Subjek 

merasakan 

semakin 

berkembang 

dan bertambah 

berkat 

melimpah. 

Berkembang 

dan berkat 

melimpah 

+++ 

70. Harapan suster 

pengennya jadi 

suster yang 

bagaimana si? 

Aku ingin 

menghadirkan 

suster yang 

bergembira, 

yang bisa 

menyapa banyak 

orang, yang 

ramah, yang bisa 

membawa 

banyak orang 

merasakan 

BB Subjek ingin 

menjadi suster 

yang 

bergembira 

dalam 

menjalani 

panggilan. 

Bergembira 

dan bahagia 
++ 
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bahwa hidup itu 

indah tidak 

melulu spaneng. 

Karena kalau 

bahagia itu pasti 

hisdup jadi sehat 

to. 

71. Dari harapan 

suster itu 

sudah berapa 

persen tercapai 

? 

Udah 50% 

tercapailah… 

    

72. Terus dari 

semua 

sharingnya 

suster, makna 

apa si yang 

bisa suster 

dapat ? 

Waduuh,, 

maknanya ?? 

aku masih 

mencari terus e.. 

sejauh ini yang 

aku alami 

menjadi 

bermakna ketika 

aku bisa 

membantu orang 

dengan tulus, 

ketika 

kehadiranku 

membawa 

kebahagiaan dan 

kegembiraan. 

Karena dengan 

begitu aku bisa 

menghadirkan 

Yesus. 

PK 

 

 

 

 

BBO 

Subjek merasa 

makna 

menjadi 

seorang 

biarawati 

adalah ketika 

dapat 

membantu 

tulus dan 

membawa 

kegembiraan 

dengan 

menghadirkan 

Yesus. 

Pembawa 

kebahagiaan 

bagi orang 

lain 

 

Bermanfaat 

bagi orang 

lain 

+++ 

73. Gimana proses 

atau perjalanan 

suster dala 

menemukan 

makna itu ? 

Dengan refleksi, 

bahwa ternyata 

hidupku itu 

bukan punyaku 

sendiri, tapi 

hidupku tu 

seharusnya bisa 

bermanfaat buat 

orang lain juga. 

Sehingga 

RB Dengan 

refleksi subjek 

mampu 

menemukan 

makna hidup. 

Refleksi dan 

Berdoa 
++ 
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hidupku itu jadi 

bermakna ketika 

mampu 

membawa 

kebahagiaan 

untuk orang lain. 

74. Ada lagi ngga 

suster selain 

refleksi ? 

Ya yang 

pertama refleksi 

itu, trus doa 

pribadi itu pasti 

harus dilakukan 

setiap hari. 

Retret juga 

termasuk proses 

yang dapat 

menyegarkan, 

kembali melihat 

panggilan.  

Hening juga 

menjadi penting 

dalam proses 

menemukan 

makna, karena 

kita bisa dialog 

batin. 

RB Doa pribadi 

juga menjadi 

salah satu 

proses subjek 

untuk 

menemukan 

makna. 

Refleksi dan 

berdoa 
+++ 

75. Nilai-nilai apa 

yang suster 

terapkan untuk 

diri suster 

sendiri dalam 

hidup 

membiara ? 

Mencoba 

menanamkan 

nilai kerendahan 

hati dan 

kejujuran, 

keterbukaan dan 

kesederhanaan. 

KK Subjek merasa 

perlu 

menanamkan 

kerendahan 

hati dan 

kesederhanaan 

Kerendahan 

hari dan 

sederhana 

++ 

76. Pengalaman 

suster yang 

membuat 

suster semakin 

menemukan 

hidup 

bermakna apa? 

Pengalaman 

dimaafkan, 

dimana itu 

menyadarkan 

saya untuk tidak 

menjadi orang 

yang munafik. 

Dari saya belajar 

untuk tidak 

menyakiti orang 
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lain. 

77. Nah setelah 

suster dapat 

menemukan 

makna hidup, 

dampak 

psikologis apa 

yang suster 

rasakan ? 

Menjadi lebih 

gembira to, 

artinya hidupku 

jadi tidak beban. 

Menjalani hidup 

membiara ki ya 

seneng-seneng 

wae ki, bahagia. 

Banyak orang 

mengatakan 

dulu aku jutek 

dan judes tapi 

sekarang 

enggak. 

GTB Subjek 

menjadi lebih 

gembira dan 

tanpa beban 

dalam 

menjalani 

panggilan. 

Gembira dan 

tidak beban 
++ 

78. Brati suster 

udah bener-

bener nemuin 

makna hidup 

sebagai 

biarawati to ? 

Yaahh.. sedikit 

demi sedikit.. 

pencarian makna 

hidup itu 

rasanya seumur 

hidup ya, karena 

makna itu kan 

bisa berubah., 

tapi sejauh ini 

yang aku 

rasakan itu tadi, 

ketika aku bisa 

mbantu dengan 

tulus dan jadi 

pembawa 

kebahagiaan. 

PK Menjadi 

pembawa 

kebahagiaan 

adalah makna 

subjek 

menjadi  

Pembawa 

kebahagiaan 

bagi orang 

lain 

 

+++ 

79. Oke,, sudah 

cukup suster.. 

terima kasih 

suster sudah 

meluangkan 

waktu buat 

aku. Hehe.. 

Iyoo.. sama-

sama nas.. 
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Triangulasi Subjek III : 1 Juni 2017 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1. Bagaimana 

pendapat suster 

tentang zaman 

modern ini ? 

Masih sama to yang 

pernah tak jelaskan 

dulu pas subjek 1. 

zaman ini itu sangat 

keras.. kita bisa lihat 

sendiri bagaimana 

orang-orang sangat 

ingin memiliki 

semua hal yang 

baru. Semua 

berlomba-lomba 

untuk 

mendapatkannya 

sehingga kedalaman 

dan ketulusan hati 

itu jarang bisa 

rasakan lagi karena 

tidak hadir 

sepenuhnya. Jadi 

perkembangan 

zaman modern itu 

sangat memberikan 

dampak bagi 

kehidupan manusia 

tak terkecuali 

biarawati. 

DPZ Perkembangan  

zaman modern 

memberikan 

dampak negati 

bagi 

kehidupan 

manusia, 

meskipun juga 

memiliki 

dampak 

positif. 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 

+++ 

2. Lalu menurut 

suster tantangan 

yang paling 

dirasakan untuk 

kehidupan 

membiara 

terutama pada 

suster subjek 3 

apa ? 

Kita lebih diuji 

bagaimana 

kesetiaan kita pada 

doa, pada hidup 

membiara kita. Diri 

kita harus memiliki 

keberanian dan 

ketegasan dalam hal 

menggunakan dan 

memiliki barang.  

Subjek 3 ini masih 

sangat yunior ya, 

jadi mungkin dia 

TMD Rasa ingin 

tahu membuat 

subjek asik 

dengan HP 

sehingga lupa 

waktu. 

Lupa watu +++ 
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banyak ingin tahu 

tentang dunia luar. 

Jadi tantangannya 

untuk dia itu 

bagaimana dia bisa 

mengatur waktu. 

3. Pengaruhnya 

bagi subjek 1 

dalam hidup doa 

dan membiara 

apa suster ? 

Ya seperti yang saja 

katakan tadi, doa 

tidak lagi menjadi 

hikmat kemudian 

karena doa yang 

kering itu kadang 

subjek tidak peka 

dengan sekitar. 

TMD  Teknologi 

memengaruhi 

hidup doa 

++ 

4. Terus biasanya 

apa yang 

dilakukan subjek 

untuk 

mengatasinya ? 

Refleksi harian dan 

menyapa batin, 

yaitu dialog hati 

dengan Tuhan. 

RD Refleksi yang 

rutin  

Refleksi diri +++ 

5. Menurut suster 

hidup seorang 

biarawati itu 

seperti apa ?  

Tidak jauh dari doa, 

pagi, siang, malam 

doa terus. 

HD Tidak jauh 

dari doa 

Hidup doa +++ 

6. Kegiatan yang 

dilakukan dalam 

biara itu apa aja 

sih suster ? 

kegiatannya ya 

berdoa, bekerja, 

berkomunitas .. 

begitu saja setiap 

hari.. 

KB Keseharian di 

biara berdoa, 

bekerja, hidup 

bersama. 

Keseharaian 

biarawati 
++ 

7. Menurut suster 

biarawati muda 

di zaman ini itu 

seperti apa ? 

banyak suster muda 

yang menggunakan 

alat-alat modern 

dengan sembrono. 

Merasa tahu banyak 

padahal tahu sedikit 

    

8. Lalu bagaimana 

dengan subjek 3 

? 

Pernah sesekali saya 

menegur subjek 

karena sering gonta 

ganti status di FB. 

Status yang saya 

rasa tidak cocok 

untuk seorang 

suster. 
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Lampiran 2.1 Tabel Intensitas Tema Subjek I 

No. Tema Koding Intensitas Keterangan 
1. Latar Belakang Keluarga sederhana 

KS + 
Subjek berasal dari keluarga sederhana dan biasa 

saja 

2. Hubungan yang kurang 

baik 
RKB ++ 

Subjek memiliki hubungan yang kurang baik 

dengan bapak dan beberapa saudara. 

3. Pemahaman Diri Kelebihan dan 

kekurangan 
KK ++ 

Subjek mengetahui kelebihan dan kekurangan 

diri. 

4. Faktor Eksternal Ajaran keluarga 

AK ++ 

Subjek dibesarkan dalam keyakinan iman 

katolik, subjek juga dibiasakan untuk berdoa 

bersama. 
5. Faktor Internal Cita-cita sejak kecil C +++ Sejak kecil subjek bercita-cita menjadi biarawati. 

6. Awal Panggilan 

AP +++ 

Subjek tertarik dengan figur biarawati karena hobi 

bermain musik dan ingin memperbaiki hubungan 

dengan bapak. 

7. Interaksi Sosial Pergaulan dan asmara 
PA ++ 

Subjek memiliki banyak teman dan pernah 

memiliki pacar semasa sekolah 

8.  Relasi Membiara 
RM + 

Subjek memiliki relasi yang baik dengan 

sesama suster dan karyawan. 

9. Dukungan 

Lingkungan 

Dukungan keluarga 
DK + 

Meskipun awalnya tidak merelakan subjek, 

pada akhirnya keluarga megijinkan.  

10. Harapan Keluarga Harapan tidak sesuai  
HTS + 

Keluarga menginginkan subjek untuk 

berkeluarga. 

11. Dinamika Penyesuaian diri PD +++ Subjek mampu untuk menyesuaikan diri di 
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Membiara biara. 

12. Konflik membiara 
KM +++ 

Subjek menemui beberapa masalah dalam 

membiara. 

13.  Kehidupan Biarawati 
KB ++ 

Yang membedakan hidup biarawati adalah 

hidup doa dan hidup bersama. 

14.  Hidup doa 
HD ++ 

Hidup doa adalah kebutuhan subjek namun 

tidak selalu mulus. 

15. Cara Mengatasi 

Tantangan 

Bersabar, pengolahan 
BP +++ 

Subjek mengatasi masalah dengan kesabaran 

dan pengolahan diri. 

16. Refleksi diri 
RD +++ 

Dengan merefleksikan pengalam subjek juga 

merasa lebih baik. 

17.  Pelajaran menghadapi 

tantangan zaman 
PMT + 

Ada materi yang diberikan kepada suster 

untuk menghadapi perkembangan zaman. 

18.  Dewasa dan tegas 
DT ++ 

Subjek mencoba untuk bijaksana dan dewasa 

dalam menyikapi tantangan zaman. 

19. Hambatan dan 

Kesulitan 

Kerelaan orang tua 
KR ++ 

Ibu subjek belum mengijinkan sepenuhnya 

jika subjek menjadi biarawati. 

20. Menghadapi karakter 

keras 
HM ++ 

Subjek merasa kesulitan menghadapi orang 

berwatak keras. 

21. Era Zaman 

Modern 

Membiara perlu 

mengetahui modernisasi 
PM +++ 

Dalam hidup membiara subjek perlu 

mengetahui dunia luar. 

22.  Dampak perkembangan 

zaman 
DPZ +++ 

Subjek merasakan dampak positif dan 

negative dari perkembangan zaman. 

23.  Sikap Asertif dan tegas SAT +++ Subjek tegas dalam menyikapi tantangan 
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zaman. 

24.  Fungsi Media Sosial 
FMS ++ 

Subjek menggunakan fasilitas teknologi hanya 

sebatas untuk karya dan pelayanan. 

25.  Teknologi 

memengaruhi hidup doa 
TMD +++ 

Media sosial sangat berpengaruh bagi hidup 

doa. 

26. Tujuan dan 

Makna Hidup 

Pelayanan total 
PT ++ 

Subjek ingin melayani dengan total dan 

mewujudkan hidup sederhana. 

27.  Ketulusan  

K +++ 

Subjek melakukan segala sesuatu dengan tulus 

agar kehadirannya dapat dirasakan dan 

bermakna. 

28.  Diteguhkan dalam 

kesulitan 
DDK ++ 

Setiap kali subjek mengalami kesulitan selalu 

ada jalan dalam kesulitan subjek diteguhkan. 

29.  Menyalurkan 

kemampuan 
MK +++ 

Subjek senang dapat mewujudkan cita-citanya 

terutama melayani anak-anak. 

30.  Jadi berkat 

JB +++ 

Walaupun di tengah maraknya tantangan dan 

tawaran di zaman modern, subjek ingin 

menjadi berkat lewat pelayanan dan fasilitas 

yang diberika. 

31.  Hidup Bersama 

HB +++ 

Hidup bersama menjadi pengalaman untuk 

semakin bertumbuh dan melayani dengan 

total. 

32. Dampak 

Psikologis 

Dewasa dan iman 

bertambah 
DI ++ 

Subjek merasa menjadi lebih dewasa dan 

memiliki iman dalam menjalani panggilan. 
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Lampiran 2.2. Matriks Antar Tema Subjek I 

1. Dinamika Membiara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Era Zaman Modern 

 

 

 

 
Penyesuaian 

Diri 

Konflik 

Membiara 

Kehidupan  

Biarawati 

Hidup 

Doa 

Penyesuaian 

Diri 
-  +++ 

+++ 

Konflik 

Membiara 
 -  +++ 

Kehidupan  

Biarawati 
  - +++ 

Hidup  

Doa 
   - 

 
Perlu 

Mengetahui 

Modernisasi 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 

Sikap 

Arsetif 

& Tegas 

Fungsi 

Media 

Sosial 

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 

Perlu 

Mengetahui 

Modernisasi 
- 

+++ +++ ++ 
+++ 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 
 -   

+++ 

Sikap Arsetif & 

Tegas 
  -  

+++ 

Fungsi Media 

Sosial 
   - 

+++ 

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 
    - 
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3. Tujuan dan Makna Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelayanan 

Total 
Ketulusan 

Diteguhkan 

dalam 

Kesulitan 

Menyalurkan 

Kemampuan 

Jadi 

Berkat 

Hidup 

Bersama 

Pelayanan 

Total 
- 

+++ 
 

+++ +++ +++ 

Ketulusan  - +++  
+++  

Diteguhkan 

dalam 

Kesulitan 

  -  

  

Menyalurkan 

Kemampuan 
   - 

+++  

Jadi Berkat     - 
 

Hidup 

Bersama 
     - 
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Lampiran 3.1 Tabel Intensitas Tema Subjek II 

No. Tema Koding Intensitas Keterangan 
1. Latar Belakang Keluarga sederhana KS ++ Subjek berasal dari keluarga sederhana dan oang 

tua pekerja. 

2. Pengalaman  P ++ Sebelum menjadi biarawati subjek bekerja sebagai 

pegawai administrasi. 

3. Relasi keluarga baik RKB ++ Subjek memiliki relasi yang baik dengan 

keluarga. 

4. Pemahaman Diri Kelebihan dan 

kekurangan 

KK + Subjek mengetahui kelebihan dan kekurangan 

diri. 

5. Faktor Eksternal Ajaran keluarga AK +++ Subjek dibesarkan dalam ajaran katolik dan 

dibiasakan aktif di gereja. 
6. Faktor Internal Cita-cita  C ++ Subjek bercita-cita ingin menjadi suster biarawati. 

7. Pengalaman awal 

panggilan 

PP +++ Dari kecil subjek dekat dengan sosok biarawati 

karena kakak kandung sudah menjadi biarawati. 

8. Kurang diperhatikan KD ++ Karena orang tua yang sibuk bekerj, subjek 

kurang mendapat perhatian. 

9. Interaksi Sosial Relasi lingkungan baik RLB ++ Subjek memiliki relasi yang baik dengan 

lingkungan. 

10. Pergaulan dan asmara PA +++ Subjek memiliki banyak teman dan pernah 

bepacaran waktu SMA. 

11. Relasi Membiara RM + Subjek memiliki relasi yang baik dengan 

sesama suster dan karyawan. 

12. Dukungan 

Lingkungan 

Dukungan keluarga DK ++ Awalnya orang tua tidak mengijinkan subjek 

menjadi biarawati.  

13. Harapan Keluarga Harapan tidak sesuai HTS + Orang tua menginginkan subjek untuk 
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menikah. 

14. Dinamika 

Membiara 

Penyesuaian diri PD +++ Subjek harus menyesuaikan diridengan hal 

baru. 

15. Tahapan biarawati TB ++ Subjek harus melewati tahapan sehingga kaul. 

16. Karya pelayanan KP +++ Karya pelayanan subjek ada dibidang 

Pendidikan. 

17. Kehidupan Biarawati KB ++ Biarawati hidup dalam tiga kaul dan hidup 

dalam kebersamaan. 

18. Hidup doa HD ++ Doa merupakan nafas hidup, subjek merasa 

dengan doa semua terselenggara. 

19. Konflik membiara KM ++ Hidup membiara tisak selalu mulus namun 

juga banyak konflik dengan diri sendiri 

maupun orang lain. 

20. Hambatan dan 

Kesulitan 

Kerelaan orang tua KR + Orang tua yang tidak merelakan membuat 

subjek merasa sedikit berat hati. 

21. Keyakinan diri KD + Subjek merasa meyakinkan diri untuk 

menjawab panggilan. 

22. Control diri CD +++ Mengontrol diri agar tetap menggunkan 

teknologi dengan baik dan benar. 

23. Cara Mengatasi 

Tantangan 

Refleksi diri RD +++ Dengan merefleksikan pengalam subjek juga 

merasa lebih baik. 

24. Mengingat komitmen MK ++ Subjek selalu mengingat komitmen agar tidak 

terlena dengan arus zaman. 

25. Dewasa, tegas dan 

bijaksana 

DT ++ Subjek mencoba untuk bijaksana dan dewasa 

dalam menyikapi tantangan zaman. 

26. Era Zaman Berkembang cepat BC ++ Perkembanga berkembang sangat cepat 
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Modern 

 

terutama bidang teknologi komunikasi. 

27. Mengenal 

perkembangan 

MP +++ Subjek merasa hidup dalam biara juga perlu 

mengenal perkembangan dan mengikutinya. 

28. Fungsi Teknologi FT ++ Fungsi dasar HP hanya untuk telepon dan 

mengirim pesan. 

29. Dampak perkembangan 

zaman 

DPZ ++ Perkembagnan zaman mempunyai dampak 

negative dan positif dalam membiara. 

30. Teknologi 

memengaruhi hidup doa 

TMD ++ Teknologi membawa pengaruh besar bagi 

hidup doa biarawati. 

31. Tujuan dan 

Makna Hidup 

Pelayanan Total PT ++ Subjek ingin melayani semua orang. 

32. Iman bertambah  IB +++ Subjek merasa setelah menjadi biarawati iman 

menjadi bertambah. 

33. Diteguhkan dalam 

Kesulitan 

DDK ++ Setiap kali subjek mengalami pergulatan hati, 

subjek semakin bahwa membiara panggilan 

hidup. 

34. Mengolah diri MD ++ Subjek menemukan makna lewat proses 

pengolahan diri. 

35. Jadi berkat JB +++ Subjek merasa pilihan hidup membiara aneh, 

namun ketika melayani subjek menemukan 

makna jadi berkat. 

36. Komitmen dasar 

pelayanan 

KDP +++ Komitmen subjek adalah dasar untuk 

melayani. 

37. Dampak psikologis Bahagia B ++ Subjek merasa bahagia ketika mampu menjadi 

berkat. 
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Lampiran 3.2. Matriks Antar Tema Subjek II 

1. Dinamika Membiara 

 

2. Era Zaman Modern 

 

 

 
Penyesuaia

n Diri 

Tahapan 

Biarawat

i 

Karya 

Pelayana

n 

Kehidupa

n 

Biarawati 

Hidu

p 

Doa 

Konflik 

Membiar

a 

Penyesuaia

n Diri 
- ++ +++ ++ 

++  

Tahapan 

Biarawati 
 -   

  

Karya 

Pelayanan 
  -  

++  

Kehidupan 

Biarawati 
   - 

++  

Hidup Doa     - 
+++ 

Suka Duka      - 

 
Berkembang 

Cepat 

Mengenal 

Perkemb. 

Fungsi 

Teknologi 

Dampak 

Perkemb. 

Zaman  

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 

Berkembang 

Cepat 
- 

++ 
 +++ 

+++ 

Mengenal 

Perkembangan 
 - 

++ +++ +++ 

Fungsi 

Teknologi 
  -  

++ 

Dampak 

Perkemb. 

Zaman 

   - 

++ 

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 

    - 
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3. Tujuan dan Makna Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelayana

n Total 

Iman 

Bertamb

ah 

Diteguhk

an dalam 

Kesulitan 

Mengola

h Diri 

Jadi 

Berk

at 

Komitme

n Dasar 

Pelayana

n 

Pelayanan 

Total 
- ++   

+++ +++ 

Iman 

Bertamba

h 

 - 
++ ++   

Diteguhk

an dalam 

Kesulitan 

  - 
++ 

 +++ 

Mengolah 

Diri 
   - 

  

Jadi 

Berkat 
    - 

+++ 

Komitme

n Dasar 

Pelayanan 

     - 
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Lampiran 4.1. Tabel Intensitas Tema Subjek III 

No. Tema Koding Intensitas Keterangan 
1. Latar Belakang Keluarga berkecukupan KBM ++ Subjek berasal dari keluarga yang berkecukupan 

dan mampu. 

2. Pengalaman  P + Subjek adalah sarjana teknik dan sebelum menjadi 

biarawati subjek sudah bekerja. 

3. Relasi keluarga baik RKB + Subjek memiliki relasi baik dengan keluarga. 

4. Pemahaman Diri Kelebihan dan 

kekurangan 

KK ++ Subjek lebih memahami kekurangan diri daripada 

kelebihan. 

5. Faktor Eksternal Ajaran keluarga AK +++ Subjek memiliki kebiasaan doa bersama dan 

aktif dalam kegiatan gereja. 
6. Mendapat dukungan MD ++ Subjek mendapat dukungan dari orang 

terdekat 
7. Faktor Internal Ingin bertobat IB +++ Subjek ingin bertobat, tidak lagi dalam pergaulan 

bebas. 

8. Merasa tertantang MT ++ Subek tertantang melihat kehidupan di biara. 

9. Interaksi Sosial Relasi lingkungan baik RLB + Subjek memiliki relasi yang baik dengan 

lingkungan. 

10. Pergaulan dan asmara PA +++ Subjek memiliki banyak teman dan pacar, 

bahkan sempat terjerumus pergaulan bebas. 

11. Relasi Membiara RM + Subjek memiliki relasi yang baik dengan 

sesama suster dan karyawan. 

12. Dukungan 

Lingkungan 

Dukungan keluarga DK ++ Keluarga mendukung semua pilihan subjek. 

13. Harapan Keluarga Kebebasan memilih K + Orang tua memberikan kebebasan memilih. 

14. Dinamika Karya pelayanan KP ++ Biarawati mempunyai beberapa bidang karya 
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Membiara pelayanan dan subjek ada dibidang kesehatan. 

15. Kehidupan Biarawati KB ++ Biarawati hidup dalam tiga kaul, juga hidup 

dalam doa dan karya yang diatur dalam 

tarekat. 

16. Tugas perutusan 

biarawati 

TPB +++ Biarawati mempunyai tugas untuk menjadi 

terang di tengah umat. 

17. Hidup doa HD +++ Subjek merasa doa pribadi penting dan harus 

dilakukan setiap hari meskipun naik turun. 

18. Konflik membiara KM ++ Perbedaan pendapat menimbulkan konflik. 

19. Pengalaman bertambah PB +++ Subjek merasa semakin berkembang. 

20. Hambatan dan 

Kesulitan 

Kepikiran papa KP ++ Subjek tidak tega meningalkan papa sendirian. 

21. Menahan godaan MG ++ Subjek merasa tantangan yang dirasakan 

adalah menahan diri terhadap godaan zaman. 

22. Menyesuaikan diri MD ++ Subjek merasa kesulitan untuk menyesuaikan 

diri dengan zaman. 

23. Cara Mengatasi 

Tantangan 

Materi pelajaran MP ++ Subjek mendapatkan materi tentang cara 

menanggapi dunia modern. 

24. Peraturan komunitas PK + Terdapat peraturan dalam komunitas untuk 

penggunaan teknologi. 

25. Tegas dan mengontrol 

diri 

TM ++ Subjek berusah untuk tegas dan mengontrol 

diri. 

26. Setia dan bertahan SB ++ Subjek tetap setia untuk berdoa dan bertahan. 

27. Era Zaman 

Modern 

 

Rasa  penasaran RP +++ Banyak biarawai yang kurang paham dengan 

teknologi sehingga penasaran. 

28. Biarawati perlu BPM +++ Subjek merasa biarawati perlu memiliki 
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memiliki handphone karena tuntutan karya.  

29. Fungsi Teknologi FT ++ Fungsi dasar HP hanya untuk komunikasi 

menunjang karya. 

30. Dampak perkembangan 

zaman 

DPZ ++ Subjek merasa ada dampak positif dan 

negative daru perkembangan zaman. 

31. Teknologi 

memengaruhi hidup doa 

TMD ++ Teknologi membawa pengaruh besar bagi 

hidup doa biarawati. 

32. Tujuan dan 

Makna Hidup 

Pertobatan P +++ Subjek ingin bertobat dari kehidupan lamanya. 

33. Dipanggil karena 

kelemahan  

DKK ++ Subjek merasa dipanggil karena 

ketidakmampuan. 

34. Berkembang dan berkat 

melimpah  

BBM +++ Subjek merasakan semakin berkembang dan 

berkatnya bertambah. 

35. Pembawa kebahagiaan PK +++ Subjek merasa menemukan makna ketika 

membawa kebahagiaan untuk orang lain. 

36. Bermanfaat bagi orang 

lain 

BBO +++ Subjek merasa menemukan makna ketika 

bermanfaat bagi orang lain. 

37. Refleksi dan berdoa RB +++ Melalui refleksi dan doa subjek menemukan 

makna. 

38. Kerendahan hati dan 

kesederhanaan 

KK ++ Dengan kerendahan hati dan kesederhanaan 

dapat membantu menemukan makna. 

39. Dampak psikologis Gembira dan tidak 

beban 

GTB ++ Subjek merasa gembira dan tidak terbebani 

dalam menjalani hidup membiara. 
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Lampiran 4.2. Matriks Antar Tema Subjek III 

1. Dinamika Membiara 

 

2. Era Zaman Modern 

 

Karya 

Pelayana

n 

Kehidupa

n 

Biarawati 

Tugas 

Perutusa

n 

Biarawat

i 

Hidu

p 

Doa 

Konflik 

Membiar

a 

Pengalama

n 

Bertambah 

Karya 

Pelayanan 
-   

+++  +++ 

Kehidupan 

Biarawati 
 -  

+++   

Tugas 

Perutusan 

Biarawati 

  - 
+++ 

 +++ 

Hidup Doa    - 
++  

Konflik 

Membiara 
    -  

Pengalama

n 

Bertambah 

     - 

 
Rasa 

Penasaran 

Biarawati 

Perlu 

Memiliki 

Fungsi 

Teknologi 

Dampak 

Perkemb. 

Zaman  

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 

Rasa 

Penasaran 
- 

+++ ++ +++ 
+++ 

Biarawati 

Perlu Memiliki 
 - 

++ 
 

+++ 

Fungsi 

Teknologi 
  -  

++ 

Dampak 

Perkemb. 

Zaman 

   - 

++ 

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 

    - 
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3. Tujuan dan Makna Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertobatan 

Dipanggil 

karena 

Kelemahan 

Berkembang 

& Berkat 

Melimpah 

Pembawa 

Kebahagiaan 

Bermanfaat 

bagi Orang 

Lain 

Refleksi 

& 

Berdoa 

Kerendahan 

hati & 

Sederana 

Pertobatan -   
+++ 

 +++ ++ 

Dipanggil 

karena 

Kelemahan 

 -   

   

Berkembang 

& Berkat 

Melimpah 

  - 
+++ 

 

+++ 

  

+++ 

Pembawa 

Kebahagiaan 
   - 

 +++ ++ 

Bermanfaat 

bagi Orang 

Lain 

    - 

 ++ 

Refleksi & 

Berdoa 
     - 

 

Kerendahan 

hati & 

Sederhanaan 

      - 



221 
 

 
 

 

 

Lampiran 5.1. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek 

Tema S1 S2 S3 Keterangan 

Dinamika 

Membiara 

Penyesuaian 

Diri 
+++ +++ _ 

Subjek 1 dan 2 perlu 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

baru 

Konflik 

Membiara  +++ ++ ++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

sama-sama mengalami 

konflik membiara 

Kehidupan 

Biarawati 
++ ++ ++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

menyadari hidup 

berkaul dan dalam 

keberamaan 

Hidup Doa 

++ ++ +++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

merasa doa sangat 

penting 

Tahapan 

Biarawati 
_ ++ _ 

Subjek 2 merasa 

tahapan biarawati 

merupakan hal yang 

sulit dilewati 

Karya 

Pelayanan 
_ +++ ++ 

Subjek 2 dan 3 

memiliki beberapa 

bidang karya dan 

pelayanan 

Tugas 

Perutusan 

Biarawati 
_ _ +++ 

Subjek 1 merasa tugas 

perutusan biarawati 

untuk menjadi terang 

Pengalaman 

Bertambah _ _ +++ 

Subjek 3 merasa 

pengalamannya terus 

bertambah 

Era 

Zaman 

Modern 

Perlu 

Mengetahui 

Modernisasi 
+++ _ _ 

Subjek 1 merasa perlu 

mengetahui 

modernisasi 

Dampak 

Perkembangan 

Zaman 
+++ ++ ++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

meraskan dampak 

negatif dan positif 

Sikap Asertif 

dan Tegas 
+++ _ _ 

Subjek 1 memerlukan 

sikap arsetif dan tegas 
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Fungsi Media 

Sosial ++ _ _ 

Subjek 1 mengetahui 

fungsi media sosial 

untuk komunikasi 

Teknologi 

Memengaruhi 

Hidup Doa 
+++ ++ ++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

merasa bahwa 

teknologi berpengaruh 

bagi hidup doa 

Berkembang 

Cepat 
_ ++ _ 

Subjek 2 merasa zaman 

telah berkembang cepat 

Mengenal 

Perkembangan 
_ +++ _ 

Subjek 2 merasa perlu 

mengenal modernisasi. 

Fungsi 

Teknologi _ ++ ++ 

Subjek 2 dan 3 

menyadari akan fungsi 

teknologi. 

Rasa 

Penasaran _ _ +++ 

Subjek 3 berpendapat 

karena ketidaktahuan 

menjadi penasaran 

Biarawati 

Perlu Memiliki 
_ _ +++ 

Subjek 3 merasa perlu 

memiliki alat 

komunikasi untuk 

kebutuhan karya 

Tujuan 

dan 

Makna 

Hidup 

Pelayanan 

Total 
++ ++ _ 

Subjek 1 dan 2 

memiliki tujuan 

membiara untuk 

pelayanan total 

Ketulusan 

+++ - - 

Subjek 1 merasa 

ketulusan perlu untuk 

pelayanan 

Diteguhkan 

dalam 

Kesulitan 
++ ++ _ 

Subjek 1 dan 2 

merasakan diteguhkan 

ketika mengalami 

kesulitan 

Menyalurkan 

Kemampuan 
+++ _ _ 

Subjek 1 memiliki 

tujuan untuk 

menyalurkan 

kemampuan 

Jadi Berkat 

+++ +++ - 

Subjek 1 dan 2 

menumakan makna 

ketika jadi berkat 

Hidup 

Bersama +++ _ _ 

Subjek 1 menemukan 

makna lewat hidup 

bersama 
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Iman 

Bertambah _ +++ _ 

Subjek 2 merasakan 

imannya semakin 

bertambah 

Mengolah Diri 

- ++ - 

Subjek 2 menemukan 

makan hidup lewat 

pengolahan diri 

Komitmen 

Dasar 

Pelayanan 
_ +++ _ 

Subjek 2 selalu 

menjadikan komitmen 

sebagai dasar 

pelayanan 

Pertobatan 
- - +++ 

Subjek 3 memiliki 

tujuan pertobatan 

Dipanggil 

karena 

Kelemahan 
_ _ ++ 

Subjek 3 meyakini 

bahwa dirinya 

dipanggil dari 

kelemahan 

Berkembang 

& Berkat 

Melimpah _ _ +++ 

Subjek 3 merasa 

setelah menjadi 

biarawati semakin 

berkembang dan 

berkatnya melimpah 

Pembawa 

Kebahagiaan _ _ +++ 

Subjek 3 menemukan 

makna ketika mampu 

membawa kebahagiaan 

Bermanfaat 

bagi Orang 

Lain 
_ _ +++ 

Subjek 3 menemukan 

makna ketika 

bermanfaat bagi orang 

lain 

Refleksi dan 

Berdoa _ _ +++ 

Subjek 3 menemukan 

makna lewat refleksi 

dan doa 

Kerendaan 

Hati & 

Sederhana _ _ ++ 

Subjek 3 meyakini 

kerendahan hati dan 

kesederhanaan 

merupakan sumber 

makna hidup 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia tidak lepas 
dari pemahaman tentang agama.[31] [96] Agama merupakan sarana yang 
digunakan oleh manusia untuk mencari kebenaran dalam hidupnya.Maka 
tidak heran jika agama menjadi energi terdahsyat yang mampu 
membawa manusia menuju ke tingkat tertinggi martabatnya. Hipolitus 
seorang ahli filsafat,menjelaskan bahwa agama merupakan salah satu 
realitas sosial yang memiliki sumbangan besar bagi manusia dalam 
menentukan world view atau pandangan dunianya (Kewuel, hal.[86] 2). 
Sukardji juga menjelaskan bahwa agama adalah tata aturan Tuhan yang 
berfungsi dan berperan, mendorong, memberi arah, bimbingan dan isi 
serta warna perilaku orang yang berakal dan mengembangkan potensi-
potensi dasar yang dimiliki dan melaksanakan tugas-tugas hidupnya 
yang seimbang antara lahiriah dan batiniah dalam usahanya untuk 
memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan bekal kebahagiaan hidup 
di akhirat kelak (Nur, 2015, hal. 5).Emmons & Paloutzian (dalam Steger 
& Frazier, 2005) menyebutkan salah satu fungsi agama adalah untuk 
menyediakan individu dengan cara melalui mana mereka dapat 
mengalami tujuan dan menemukan makna dalam hidup mereka. 
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Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa agama merupakan central kehidupan karena memiliki peran 
penting yang mengatur pola perilaku manusia dalam menciptakan 
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keharmonisan, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa agama 
merupakan dasar tata aturan yang berasal dari Tuhan dan menjadi iman, 
kepercayaan atau anutan juga relasi manusia kepada Tuhannya yang 
dianggap benar dan sarana untuk menemukan makna hidup. 
Indonesia merupakan negara yang kental dengan kehidupan 
beragama dan memiliki pluralitas agama, bahkan agama menjadi 
identitas yang sangat kental dan merupakan topik yang sensitif dan rawan 
dibicarakan bagi masyarakat. Islam sebagai agama yang mayoritas 
dianut masyarakat Indonesia, selain itu kelima agama lainnya sebagai 
agama minoritas di Indonesia. Katolik merupakan salah satu agama 
minoritas di Indonesia, namun masih terdapat ciri khas dari agama 
tersebut seperti gereja dan pelaku religius yang dapat ditemui. 
Menurut data statistik Gereja Katolik dalam Vatikan Information 
Servicejumlah penduduk katolik di dunia mengalami peningkatan 
menjadi 17,77% yaitu 1.272.281.000 orang di tahun 2016 dengan 
peningkatan sebesar 18.355.000 dari tahun sebelumnya.Di tahun 2014 
Asia juga mengalami peningkatan sebesar 0,05% menjadi 
37.349.000(Katolik, 2015). Sedangkan umat Katolik yang berada dalam 
cakupan Keuskupan Agung Semarang tahun 2014 sebesar 395.509 
orang. 
Dalam menjalankan tugas, Gereja Katolik Roma memiliki 
susunan hirarki yaitu Paus, Uskup, Imam (diosesan/religius), Diakon, 
Kardinal dan umat Allah. Mereka adalah pelaku religiuspria, sedangkan 
wanita yang ingin ikut mengambil bagian karya pelayanan dapat 
bergabung dalam tarekat hidup bakti, mereka sering disebut dengan 
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suster biarawati.Setiap tahunnya sampai tahun 2016 jumlah imam, 
diakon dan religius pria di dunia mengalami peningkatan. Namun pada 
tahun 2014 terdapat penurunan jumlah biarawati di dunia sebesar 10.846 
orang menjadi sebesar 682.729 orang (Katolik, 2015). Peningkatan 
tercatat di beberapa benua termasuk Asia sebesar 604 orang. Di 
Keuskupan Agung Semarang terdapat 1.038 orang biarawati dengan 21 
tarekat karya, 23 tarekat studi, 1 tarekat rubiah dan 6 
Provinsialat(Bramantyo, 2015).Mereka adalah pelaku religius atau para 
pelayan suci yang menyerahkan diri pada sebuah tarekat hidup bakti. 
Dalam Buku Kitab Hukum Kanonik menjelaskan mengenai para pelayan 
suci hidup bakti : 

“Kan. 573 - § 1. Hidup yang dibaktikan dengan pengikraran 
nasihat-nasihat injili adalah bentuk hidup yang tetap dengannya 
orang beriman, yang atas dorongan Roh Kudus mengikuti 
Kristus secara lebih dekat, dipersembahkan secara utuh kepada 
Allah yang paling dicintai agar mereka demi kehormatan bagi-
Nya dan juga demi pembangunan Gereja serta keselamatan 
dunia, dilengkapi dengan alasan baru dan khusus, mengejar 
kesempurnaan cintakasih dalam pelayanan Kerajaan Allah dan 
sebagai tanda unggul dalam Gereja, mewartakan kemulian 
surgawi (Kitab Hukum Kanonik, hal. 177)”. 

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa seorang pelayan suci harus 
memberikan diri seutuhnya kepada Allah melalui tarekat hidup bakti 
yang dipilihnya tanpa terkecuali. Mereka juga harus menghidupi ikatan 
suci atau ketiga kaul yaitu ketaatan, kemiskinan dan kemurnian. Kaul 
ketaatan adalah janji yang diungkapkan untuk taat kepada Allah 
denganmelaksanakan tugas perutusan yang diberikan melalui pimpinan 



komunitas. Kaul kemiskinan berarti mengutamakan harta kerajaan Allah 
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yang artinya rela meninggalkan keinginan duniawi dan apa yang dimiliki 
bukanlah menjadi hak melainkan sarana untuk kemuliaan-Nya. 
Sedangkan kaul kemurnian adalah cinta Tuhan dengan hati yang tidak 
terbagi yang menyertakan kewajiban hidup bertarak/selibat (C.599) 
(Tugas Pembinaan Demi Mutu Hidup Bakti, hal. 92). 
Dalam Psikologi Hidup Rohani (1993) menerangkan 
spiritualitas hidup bakti menurut ajaran Konsili Vatikan II berakar pada 
panggilan umum tiap umat beriman kepada kesucian, yaitu kesatuan 
dengan Allah karena Kristus di dalam Gereja berkat Roh Kudus (LG Bab 
V). Hidup bakti dibedakan dari status dan cara hidup lain dalam Gereja 
karena keperawanan yang menuntut bentuk khusus dari cintakasih yaitu 
penyerahan diri total kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi 
(Prasetya, hal. 187-188). Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh 
selama kurang lebih delapan sampai sembilan tahun yaitu masa aspiran, 
postulat, novisiat dan yuniorat. Setelah dapat melalui tahap-tahap 
tersebut seorang biarawati akan menerima kaul kekal. 
Pada penelitian ini penulis akan fokus pada suster biarawati 
dalam kehidupan membiara.Hidup membiara adalah hidup 
mempersembahkan diri agar dilibatkan dalam karya kasih Tuhan bagi 
manusia (Suparno, 2016, hal. 5). Mereka berada dalam suatu naungan 
tarekat atau konggregasi dan hidup dalam komunitas dimana ditugaskan. 
Menjadi seorang biarawati berarti memilih gaya hidup yang berbeda dan 
siap meninggalkan keinginan dan tawaran duniawi, mereka memiliki 
konsekuensi yaitu hidup bakti menghayati ketiga kaul dengan berbagai 
tantangannya.Wanita yang memutuskan untuk menjadi seorang 
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biarawati adalah mereka yang merasa bahwa hanya dekat Tuhanlah 
dirinya merasa tenang dan damai. Manusia benar-benar merasakan cinta 
kasih yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu timbullah keinginan 
untuk menunjukkan rasa terima kasih dengan cara mengabdikan diri dan 
mencintai Allah sepenuhnya dan memfokuskan diri pada nilai-nilai 
spiritualitas.Bimbingan rohani adalah metode yang dilakukan dalam 
pengembangan spiritualitas seorang biarawati dan menekankan unsur 
rohani atau roh yang ada pada diri manusia. Haltersebut diperkuat dalam 
buku Logoterapi bahwa bimbingan rohani kiranya dapat dilihat sebagai 
ciri paling menonjol dari logoterapi sebagai psikoterapi berwawasan 
spiritual (Koeswara, 1992, hal. 127). Sasaran yang dituju yaitu penemuan 
makna oleh individu melalui refleksi pengungkapan nilai-nilai 
pengalaman hidup. 
Kehidupan seorang biarawati tentu saja tidak terlepas dari 
tantangan jaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman semakin 
berkembang, masyarakat pun hidup pada zaman modern yang serba 
canggih begitu juga dengan biarawati. Dewasa ini pengaruh modernisasi 
yang paling berpengaruh adalah perkembangan di bidang teknologi, 
seperti tersedianya akses dan media komunikasi yang canggih. Tawaran-
tawaran teknologi yang mempermudah hidup manusia seakan-akan 
menggoda untuk hanyut mengikuti perkembangan zaman tersebut. 
Bukan hanya masyarakat awam yang terlena namun tawaran tersebut 
telah mempengaruhi kehidupan membiara seorang biarawati. 
Tantangan membiara di zaman modern yang paling dirasakan 
adalah beberapa dari biarawati terbawadalam kenikmatan duniawi 
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sehingga membawa dampak negatif bagi kualitas hidup doa. Tentu saja 
hal ini akan membawa pengaruh dan perubahan tujuan bagi kehidupan 
seorang biarawati di zaman modern. Hal ini didukung dengan hasil 
wawancara kepada salah satu suster fomator yang menjelaskan tentang 
kekuatiran terhadap kehidupan membiara : 



“Zaman ini banyak biarawati tidak lagi memikirkan hidup 
rohani karena tidak dapat selektif dalam penggunaan teknologi. 
Mereka juga kehilangan tujuan hidup sebagai seorang 
biarawati, kami yang seharusya bisa menjadi harapan terang 
bagi umat atas kegelisahan hidup tapi kehadiran seorang 
biarawati tidak lagi dirasakan oleh umat. Seorang biarawati 
yang seharusnya sederhana dan hidup dalam doa saat ini jauh 
dari kenyataan yang ada. Janji dan kaul kekal yang mereka 
pegang sejak awal seakan-akan hilang tergerus oleh tawaran 
kehidupan yang serba ada”. 

Hal tersebut menjadi masalah yang memprihatinkan bagi kaum 
biarawati saat ini, perlahan mereka mulai tidak menghayati kaul 
kemiskinannya. Dewasa ini perkembangan zaman modern menjadi 
tuntutan kebutuhan dan daya tarik hidup materialistis bagi semua orang 
termasuk kaum biarawati, oleh karena itu jika seorang biarawati ingin 
tetap menghayati hidup baktinya dengan sungguh dan tetap menemukan 
makna hidup membiara mereka harus menghayati hidup baktinya dengan 
cara lain meski inti dari hidup membiara sama. 
Zaman telah merubah pola hidup biarawati menjadi 
ketergantungan terhadap teknologi sehingga beberapa dari mereka 
kehilangan tujuan serta makna hidup sebagai seorang biarawati. Hidup 
yang bermakna (the meaning of life) adalah kualitas kehidupan yang 
didambakan setiap manusia (Bastaman, 2007, hal.[4] 42). Begitu juga 
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dengan biarawati, agar hidup membiara mempunyai kualitas yang baik 
harus menemukan makna terlebih dahulu. Penemuan makna hidup 
berkaitan dengan kepribadian dan religiusitas, serta berefek positif pada 
well-being (dalam Setyarini, hal. 178).Dalam prosesnya makna hidup 
erat dengan kebahagiaan, didukung oleh pendapat MacGregor & Liitle 
(dalam Baumeister & dkk, 2012, hal 3) bahwa kebahagiaan dan makna 
hidup adalah figur yang sangat penting dari kehidupan yang diinginkan 
dan saling terkait. Tokoh Budhis Dalai Lama menjelaskan bahwa ada 
empat faktor pemenuhan kebahagiaan yaitu kekayaan, kepuasan 
duniawi, spiritualitas, dan pencerahan (The Art of Happiness, hal. 
51).Biarawatisebagai religiusitasyang total memilih untuk memenuhi 
kebutuhan spiritualitas. Namun karena tantangan zaman yang ada 
mereka sulit untuk fokus mencapai tujuan hidup. 
Makna hidup bagi seorang biarawati sangatlah penting karena 
dapat menjadi dasar untuk bertahan pada pilihan hidup 
membiara.Menurut Victor Frankl (Bastaman, 2007), makna hidup adalah 
hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan 
nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam 
kehidupan (the purpose in life).[4] [5] [3] ... Dengan semakin berkembangnya zaman 
seorang biarawati harus merubah cara agar mereka tetap menemukan 
makna dalam hidup membiara di era zaman modern dan agar kehadiran 
biarawati tetap dirasakan oleh umat. 
Setelah mengetahui bahwa zaman modern ini banyak sekali 
tantangan, begitupula dengan kondisi yang terjadi pada hidup membiara 
dankeprihatinan pada kaum biarawati, penulis tertarik untuk meneliti 
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tentangpengaruh zaman dan makna kehidupan biarawati yang telah 
berkaul kekal di era zaman modern, sehingga mereka mampu bertahan 
dalam panggilan. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan agar pembahasan dalam laporan 
kualitatif tetap fokus pada pokok permasalahan, maka dari itu peneliti 
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merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh zaman bagi kehidupan membiara ? 
2. Bagaimana sikap seorang biarawati dalam menanggapi tantangan 
hidup membiara di zaman modern ? 
3. Apa makna hidup seorang biarawati dalam hidup membiara di zaman 
modern ? 
4. Bagaimana dampak psikologis biarawati jika dapat menemukan 
makna hidup ? 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh perkembangan zaman bagi kehidupan 
membiara serta mengetahui makna hidup yang dapat diambil oleh 
seorang biarawati dalam hidup membiara di zaman modern sehingga 
mampu bertahan dan mengetahui dampak psikologis seorang biarawati 
jika tidak dapat menemukan makna hidup membiara. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan laporan ini berguna bagi peneliti lain untuk 
kedepannya, sebagai bahan perbandingan ataupun sebagai 
referensi literatur. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
ilmu psikologi, terutama pada bidang Psikologi Sosial mengenai 
pemaknaan hidup. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai bahan masukan dan memperlihatkan informasi 
mengenai makna hidup dan tantangan seorang biarawati. 
b. Bagi Responden 
Para biarawati dapat mengetahui dan sadar akan tantangan hidup 
membiara di zaman ini sehingga mereka dapat menentukan sikap 
yang tepat untuk meningkatkan kualitas makna hidup membiara. 
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BAB II 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Makna Hidup Biarawati 
1. Biarawati 
a. Pengertian Biarawati 
Dalam rangka mencari kebermaknaan hidup beberapa 
individu memutuskan menjalani hidup bakti menjadi seorang 
biarawati, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk dapat 
menemukan makna hidup. Menjadi biarawati merupakan 
perwujudan hidup bakti, yaitu cara yang mau langsung menghayati 
semangat Injil, bahkan mau menjadikan semangat Injil, sebagai 
pilihan hidup dan dihayati secara total, radikal, dan konsekuen 
dengan hati yang tidak terbagi dan terpusat pada Tuhan, maka 
ditandai dengan tiga kaul (Prasetya, 2001, hal. 12). Suparno (2016, 
hal.21-29), menjelaskan mengenai tiga kaul yaitu sebagai berikut : 
1) Kaul Kemurnian / Keperawanan 



Dengan kaul kemurnian seorang biarawati menyerahkan diri 
secara total kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah mempelai 
hidup satu-satunya dan yang utama. Dengan kesucian batin 
yang hanya ada Tuhanlah di dalam hati. 
2) Kaul Kemiskinan 
Masih dengan semangat yang sama bahwa Tuhan Yesus yang 
paling bernilai, seorang biarawati menghidupi semangat lepas 
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bebas dari hal-hal keinginan duniawi. Tidak mengingini 
sesuatu menjadi miliki pribadi tetapi menjadi milik bersama. 
3) Kaul Ketaatan 
Seorang biarawati hanya ingin menaati dan menjalankan 
kehendak Tuhan melalui tugas perutusan yang diberikan oleh 
tarekat. 
Spiritual hidup bakti menurut ajaran Konsili Vatikan II 
dalam Lumen Gentium Bab V berakar pada panggilan umum tiap 
umat beriman pada kesucian, yaitu kesatuan dengan Allah karena 
Kristus di dalam Gereja berkat Roh Kudus (Vatikan, 2008). 
Prasetya (1993, hal.188) menjelaskan hakikat hidup bakti adalah 
suatu cara khusus dalam mencintai Kristus, yaitu dengan hati yang 
tidak terbagi. Dengan demikian menjadi seorang biarawati dituntut 
untuk memusatkan hidup pada Allah. 
Suparno (2016, hal.19) juga menjelaskan mengenai inti 
hidup membiara adalah hidup mempersembahkan diri penuh 
kepada Tuhan melalui tiga kaul agar dilibatkan dalam karya 
keselamatan Tuhan bagi manusia. Penyerahan diri tejadi karena 
manusia telah merasakan cinta Tuhan yang besar dan ingin 
menjawab panggilan-Nya. Buku Iman Katolik (dalam Hanggoro, 
hal.15) menjelaskan, biarawati merupakan anggota kelompok yang 
memfokuskan diri mereka dalam kehidupan membiara dan 
bertugas untuk membantu uskup, meskipun demikian biarawati 
tidak termasuk dalam hirarki gereja.[106] 
=====================13/126======================
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi empat menjelaskan 
bahwa biarawati berasal dari kata dasar biara yang artinya 
bangunan tempat tinggal laki-laki atau perempuan yang 
memfokuskan diri terhadap ajaran dibawah pimpinan seorang ketua 
menurut aturan aliranya.[106] Jadi, biarawati (berdasarkan 
kata biara dengan akhiran-wati) adalah seorang perempuan yang 
dengan kemauannya sendiri meninggalkan kehidupan duniawi dan 
memfokuskan diri untuk kehidupan agama di 
suatu biara atau tempat ibadah. Biarawati dalam agama Katolik 
adalah perempuan yang tergabung dalam suatu tarekat atau ordo 
religius. Di Indonesia para biarawati biasanya dipanggil suster 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Biarawati), (Anonim, 2008). 
Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai biarawati 
dapat disimpulkan bahwa biarawati adalah perempuan yang 
memilih untuk hidup membiara menyerahkan diri seutuhnya 
kepada Tuhan melalui sebuah tarekat atau konggregasi hidup 
religius. Dengan mati raga yaitu meninggalkan cara hidup yang 
biasa, menjauhi kenyamanan- kenyamanan duniawi dan hidup 
memegang teguh ketiga kaul suci. Salah satu tugas dari keberadaan 
seorang biarawati adalah membantu pemulihan dunia di tengah 
tantangan zaman. 
b. Proses Menjadi Biarawati 
Menjadi biarawati bukanlah hal yang mudah, memerlukan 
proses yang panjang bahkan seumur hidup untuk dapat benar-benar 
menghayati hidup bakti. Pembinaan merupakan bagian terpenting 
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yang tak terlepas dari proses tersebut. Dengan demikian tujuan 
pembinaan adalah penyiapan disposisi untuk memilih secara benar 
dan kemampuan untuk menghayati nilai panggilan dalam level 
eksistensial (hidup rohani, hidup bersama, dan tanggung jawab 
sosial), (Prasetya, 2001, hal. 57). Pembinaan juga disebut dengan 
masa formatio, yaitu bantuan agar kaum religius menghayati hidup 
batin yang tidak lain adalah kehidupan yang mencerminkan dan 
berdasarkan pada ikon Allah Trinitas sendiri (Olla, 2008, hal. 196). 
Berikut dijelaskan oleh Prasetya (dalam Psikologi Hidup Rohani 2, 
h.291-302) mengenai tahap-tahap pembinaan untuk menjadi 
biarawati sebagai berikut : 
1) Masa Aspiran 
Pada masa ini menciptakan iklim dan fasilitas, agar seseorang 
mampu menemukan dan menentukan arah hidup sebagai 
jawaban iman dalam mewujudkan cita-cita dan panggilan 
hidup, sehingga seseorang dapat memilih salah satu tarekat 
hidup bakti. 
2) Masa Postulat 
Merupakan masa peralihan dan perkenalan bagi calon agar 
dapat berorientasi dan mengenal kehidupan membiara, 
khususnya tarekat yang dipilih. Masa pembinaan yang 
berlangsung selama satu tahun ini juga bertujuan untuk 
mempersiapkan mental dan mengembangkan hidup kristiani. 
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3) Masa Novisiat 
Merupakan masa pembinaan untuk menjajagi kesungguhan 
sikap dan motivasi dasar panggilan calon. Dalam masa ini 
tarekat memperbolehkan suster novis untuk mengucap kaul 
sementara. Tahap ini memiliki dua bagian yaitu Novisiat tahun 
pertama (Tahun Kanonik), yaitu melatih diri mendalami 
pengalaman hidup dalam kontemplatif hidup religius. Kedua, 
Novisiat tahun kedua (Masa Eksperimen), merupakan masa 
untuk megalami kenyataan hidup religius yang realistis. 
4) Masa Yuniorat 
Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari eksperimen dan 
pendalaman semangat serta cara hidup tarekat sampai calon 
betul-betul menghayati, sehingga tarekat memiliki alasan untuk 
menerima dalam anggota tarekat dan profesi kaul kekal. 
5) Kaul Kekal 
Setelah melalui tahap-tahap yang telah dijelaskan sebelumnya, 
pada tahap ini tarekat menerima suster dengan kaul sementara 
untuk mengucapan janji kaul kekal seumur hidup. 
c. Faktor Pendukung menjadi Biarawati 
Ada banyak faktor yang menjadi pendukung seorang perempuan 
memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Pada buku 
Penegasan Panggilan, Darminta (dalam Sutrisno, 2011) 
menjelaskan ada dua faktor yang membantu penegasan panggilan, 
yaitu : 
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1) Faktor Internal 
a) Memiliki dasar-dasar motivasi 
b) Memiliki rahmat panggilan 
2) Faktor Eksternal 
a) Aptitude (kecocokan dan kekuatan), menjadi seorang 
religius diperlukan kecocokan dan kekuatan untuk 
menghayati panggilan religius. 



b) Kondisi jasmani dan rohani, hal tersebut juga perlu 
diperhatikan agar panggilan dapat terus dipertahakan. 
c) Dukungan keluarga dan teman, orang-orang terdekat sangat 
mempengaruhi individu dalam menentukan pilihan. 
d) Lingkungan komunitas, lingkungan yang kondusif semakin 
membuat individu untuk terpanggil. 
d. Unsur Pokok Hidup Biarawati 
Memilih jalan dengan hidup membiara sebagai biarawati 
merupakan wujud nyata sikap kemuridan, yaitu usaha untuk setia 
menapaki jalan kesucian bersama Yesus. Hidup membiara berarti 
memilih cara hidup yang dibaktikan seutuhnnya demi Tuhan. 
Menurut Prasetya dalam (Tugas Pembinaan Demi Mutu Hidup 
Bakti, hal. 16) cara hidup tersebut memiliki unsur pokok yaitu: 
1) Hidup Inkarnatoris 
Berarti menjadikan seluruh pergumulan dalam hidup sebagai 
sarana untuk mengungkapkan hidup Allah. 
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2) Tinggal bersama Yesus 
Pada intinya adalah usaha untuk membangun relasi personal 
sampai terbentuk cinta bakti (devosi) yang mendalam pada 
pribadi Kristus, sehingga yang menjadi alasan dan dasar 
panggilan hanyalah Yesus. 
3) Bekerja bersama Yesus 
Merupakan wujud keikutsertaan dalam tugas perutusan Yesus, 
yang berarti menyerahkan diri, keinginan pribadi bahkan 
talenta secara total dalam tugas perutusan Yesus. 
4) Bekerja seperti Yesus 
Merupakan makna inti dari menghayati cara hidup Yesus. 
Seorang biarawati hendaknya hidup menurut cara hidup yang 
telah diajarkan oleh Yesus. 
Keempat unsur yang telah dijelaskan merupakaan unsur 
pokok untuk seorang biarawan/biarawati yang harus dipenuhi. Jika 
seorang biarawati mampu mewujudkan hal-hal tersebut maka telah 
berhasil menghayati hidup religius. 
e. Tantangan Hidup Membiara 
Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah lemah, bahkan 
mengalami keretakan dalam dirinya sendiri. Setiap kehidupan pasti 
terdapat kesulitan. Sebagai biarawati sama seperti manusia biasa 
yang tidak terlepas dari pergulatan hidup. Hal ini dengan pergulatan 
yang dialami dalam panggilan hidup membiara. Prasetyadalam 
bukunya (Psikologi Hidup Rohani 2, hal. 16), menyebutkan 
beberapa pergulatan dalam panggilan hidup membiara : 
=====================18/126======================
1) Ketegangan antara kedosaan dan pertobatan untuk tetap 
memilih Allah. 
2) Ketegangan antara usaha mencari kehendak Allah dan 
kehendaknya sendiri. 
3) Konflik yang terjadi dalam hidup bersama yang kadang berciri 
patologis, emosional, moral, rohani dan eksistensial. 
4) Ketegangan asasi yang mengikuti hidup dasariah manusia, 
karena di satu pihak ia ditarik oleh rahmat, tapi di lain pihak ia 
uga cenderung pada dosa dan memiliki kelemahan kodrat. 
5) Pergulatan batin yang dialami tiap orang dalam nuraninya, 
sehingga membutuhkan kemampuan untuk membedakan roh 
dan gerak batin. 
Menurut Suparno (2016), ada beberapa tantangan yang 
harus dialami oleh seorang biarawati, yaitu : 



1) Tantangan Penghayatan Kaul dari Diri Sendiri 
Menghidupi ketiga kaul di zaman modern memang bukan hal 
yang mudah. Ada banyak tantangan dari diri sendiri untuk 
hidup membiara. Beberapa tantangan yang muncul dari diri 
sendiri antara lain : nafsu, daya tahan lemah, ketidaktegasan 
terhadap godaan, semangat matiraga kurang, malas, minder, 
relasi dengan Tuhan dangkal, kelekatan tidak teratur, motivasi 
embiara tidak benar, hidup rohani hambar, krisis panggilan, 
pemahaman kaul yang salah. 

=====================19/126======================
2) Tantangan dari Luar Diri 
Semakin berkembangnya zaman membuat semua orang mau 
tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut, termasuk 
biarawati. Maka dari itu sering dijumpai tantangan dari luar 
yang melemahkan penghayatan hidup berkaul dalam 
membiara. Tantangan tersebut antara lain : kemajuan teknologi 
informasi, teknologi modern yang membuat nyaman, budaya 
instan, budaya hedonis, komunitas tidak kondusif, dan lain-
lain. 
3) Tantangan di Dalam Karya 
Dalam kehidupan membiara aktif kontemplatif para biarawati 
menerima perutusan untuk berkarya di suatu tempat. Karya 
juga menjadi salah satu tantangan bagi biarawati dalam hidup 
membiara. Tantangan dalam karya antara lain : konflik antar 
pegawai atau sesama biarawati, diskriminasi, manajemen tidak 
profesional, karya ingin mewah, dan sebagainya. 
4) Tantangan dari Luar Karya 
Tantangan hidup berkaul dalam karya juga dapat berasal dari 
luar karya sendiri. Tantangan tersebut antara lain : budaya suap, 
hibah koruptif, karya lain yang lebih maju, penderma yang 
memakakan kehendak, lebih taat kepada pendonor daripada 
konggregasi. 
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2. Pengertian Makna Hidup 
Makna adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, 
berharga dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi 
seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup (the purpose in life) yang 
harus dipenuhi.[16] [3] [13] ... Jika seseorang mampu memenuhi hal tersebut maka 
seseorang akan merasakan hidup yang berarti dan akhirnya 
menimbulkan perasaan bahagia.[58] Menurut Bastaman makna hidup (the 
meaning of life) dan hasrat untuk hidup bermakna (the will to 
meaning) merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf 
kehidupan bermakna (the meaningful life) yang didambakannya 
(Bastaman, 2007, hal.[47] [13] [33] ... 37,45). 
Frankl (2003, hal.123) mengatakan bahwa makna hidup satu 
orang berbeda dengan yang lainnya, dari hari ke hari dan dari jam ke 
jam.[3] Makna bisa berubah seiring perjalanan waktu maupun perubahan 
situasi dalam kehidupannya.[1] [28] Makna hidup yang ada pada setiap 
manusia tidak akan pernah sama. Victor E. Frankl menggambarkan 
kebermaknaan hidup setara dengan konsep Abraham Maslow tentang 
hierarki kebutuhan (the hierarchy of needs), sehingga kebermakanaan 
hidup adalah bagian tertinggi dari hierarki kebutuhan yang dalam 
konsep Abraham Maslow disebut dengan aktualisasi diri (Frankl, 
2003).[4] [5] Frankl juga menjelaskan untuk mencapai makna, individu 
harus menunjukkan tindakan komitmen yang mucul dari kedalaman 
dan pusat kepribadiannya, dan karenanya usahanya itu berakar pada 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=16&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=3&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=58&cite=7#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=47&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=33&cite=2#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=3&cite=5#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=12#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=28&cite=10#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=4&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=5&cite=6#jump


keberadaan totalnya(Koeswara, 1992, hal.[19] 61). 
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Sementara itu Crumbaugh dan Maholick (dalam Lubis & 
Maslihah, 2012, hal. 30) mengartikan makna hidup sebagai 
kemampuan individu dalam menentukan pola tujuan-tujuan dan nilai-
nilai yang terintegrasi dalam hidup.[7] [13] Dengan kata lain kebermaknaan 
hidup seseorang berkaitan dengan ada tidaknya kemampuan individu 
menyesuaikan diri secara efisien terhadap berbagai masalah hidupnya.[7] [13] [29] ... 
Sedangkan Steger (2012) mendefinisikan makna hidup dalam 
tiga istilah. Pertama, purposecentered definitions, setiap orang punya 
tujuan hidup dan nilai-nilai personal. Makna didapatkan ketika 
individu mencoba untuk membuat nilai-nilai personal. Makna hidup 
berfungsi sebagai motivasi, mengacu pada pengejaran individu 
terhadap tujuan hidupnya. Kedua, significance-centered definitions, 
seseorang memperoleh makna hidup ketika dapat memahami 
informasi atau pesan yang didapat dari hidupnya. Makna hidup 
tercipta ketika seseorang mengi nterpretasikan pengalaman-
pengalamannya menjadi tujuan dan arti hidup. Ketiga, multifaceted 
definitions, merupakan kombinasi dimensi afeksi dengan motivasi dan 
kognitif. Makna diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan 
keteraturan dan keterhubungannya dengan eksistensi individu dalam 
mengejar dan mencapai tujuan-tujuan. 
Kebermaknaan hidup dapat diwujudkan dalam sebuah 
keinginan menjadi orang yang berguna untuk orang lain.[37] [4] [5] ... Hal tersebut 
dilakukan atas ungkapan rasa syukur, sehingga individu merasakan 
kedekatan dengan Tuhan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian 
Asmadina (dalam Sardjono, 2015) bahwa yang disebut dengan makna 
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hidup merupakan suatu pencapaian tertinggi spiritual dan psikologis 
manusia. Biasanya ditandai dengan perubahan perilaku dalam sehari-
hari, terutama dalam beribadah dan juga dalam hubungannya dengan 
manusia yang lain.[1] 
Jadi makna hidup merupakan bagian terpenting dari 
kehidupan manusia dan dijadikan sebagai tujuan hidup individu yang 
selalu dicari. Dalam berbagai pengalaman dan situasi makna dapat 
ditemukan dan dapat berubah. Makna hidup memberikan nilai-nilai 
khusus kehidupan yang dapat memampukan individu untuk 
menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi dalam hidup. 

3. Makna Hidup Biarawati 
Dari penjelasan beberapa tokoh di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa makna hidup seorang biarawati terletak pada 
komitmen hidup yang dijalani yaitu ketiga kaul.[68] [38] [85] ... Ketiga kaul tersebut 
yaitu kemurnian, kemiskinan dan ketaatan merupakan konsekuensi 
yang harus dijalani oleh seorang biarawati. Keinginan untuk berusaha 
memaknai pilihan hidup yang muncul dari kedalaman dan pusat 
kepribadian, membuat biarawati akan menjalani ketiga kaul tersebut 
dengan bahagia dan sukacita.[19] Sehingga dengan mengimani ketiga kaul 
secara sungguh-sungguh, seorang biarawati mudah untuk menemukan 
tujuan hidup. 
Biarawati dalam proses kehidupan di biara beserta segala 
bentuk formatio tentu akan mengalami beberapa tantangan, baik dari 
diri sendiri maupun dari luar diri.[53] Setiap biarawati mempunyai sikap 
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untuk menghadapi tantangan, sikap tersebut tergantung dari 
kepribadian masing-masing. Dari sikap itulah yang akan membawa 
seorang biarawati dekat dengan makna hidup. 
Jadi makna hidup biarawati adalah bagaimana sikap seorang 
biarawati mampu melalui segala proses, pengalaman suka duka hidup 
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membiara dalam berkaul yang diimani. Serta bermanfaat bagi sesama 
dan dapat bertahan dalam panggilan, terlebih yang terpenting adalah 
bahagia dalam menjalani setiap perutusan hidup membiara, sehingga 
dengan demikian kehadiran para religius benar dirasakan dan menjadi 
tanda kehadiran Tuhan Yesus. 

B. Teori tentang Makna Hidup 
1. Sumber – sumber Makna Hidup 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa makna hidup 
dapat ditemukan dalam kehidupan setiap individu.[26] [4] [5] ... Dalam keadaan 
apapun makna tetap dapat ditemukan selama seseorang mampu 
melihat hikmah-hikmahnya. Menurut Frankl (dalam (Boeree, 2004), 
2004, h.[2] 396),ada tiga nilai-nilai sumber yang dapat dilakukan untuk 
menemukan makna hidup:[2] 
a. Melalui nilai-nilai pengalaman : mendapatkan suatu pengalaman 
yang berharga dalam hidup akan mempermudah individu 
menemukan makna. Seperti suka duka hidup dalam biara adalah 
pengalaman yang mungkin hanya dirasakan oleh individu. 
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b. Melalui nilai-nilai kreatif : berarti individu mampu terlibat dan 
memunculkan sikap yang kreatif dalam hidup. Kreativitas 
merupakan salah satu fungsi alam sadar spiritual, yaitu hati nurani.[2] 
c. Melalui nilai-nilai attitudinal : mencakup kebaikan-kebaikan 
seperti penyayang, keberanian, selerahumor yang baik, dan 
sebagainya.[3] 
Sedangkan Bastaman berpendapat dalam kehidupan terdapat 
tiga bidang kegiatan yang secara potensial mengandung nilai-nilai 
yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidup di 
dalamnya apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dan dipenuhi 
(Bastaman, 2007, hal.[4] [5] [8] ... 46-49).Ketiga nilai tersebut adalah sebagai 
berikut:[12] [44] [46] ... 
a. Creative values (Nilai-nilai Kreatif) 
Merupakan kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh 
tanggung jawab.[8] [13] [19] ... Melalui karya dan kerja seseorang dapat 
menemukan arti hidup dan menghayati kehidupan secara 
bermakna.[8] [19] [49] ... 
b. Experiential values (Nilai-nilai Penghayatan) 
Merupakan keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, 
kebajikan, keindahan, keimanan dan keagamaan, serta cinta kasih.[3] [7] [13] ... 
Menghayati dan meyakini suatu nilai dapat menjadikan hidup 
seseorang berarti.[17] [3] [4] ... 
c. Attitudinal values (Nilai-nilai Bersikap) 
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Merupakan sikap menerima penuh ketabahan, kesabaran, dan 
keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin 
dielakkan lagi, seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, 
kematian, dan menjelang kematian, setelah segala upaya dan ikhtiar 
dilakukan secara maksimal.[14] [15] [19] ... 
Jadi sesuai dengan penjelasan di atas, individu dapat 
menemukan kebermaknaan hidup jika mengalami beberapa nilai-nilai 
tersebut. Nilai-nilai yang muncul pada setiap individu akan berbeda 
dari yang lain, tergantung dari pengalaman dan cara individu dalam 
menyikapi peristiwa hidup. 

2. Faktor-faktor yang Memunculkan Makna Hidup 
Frankl (dalam Inen, 2009) merumuskan mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi munculnya kebermaknaan hidup kedalam 
tiga faktor, yaitu sebagai berikut : 
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a. Spiritualitas 
Spiritualitas merupakan konsep yang sulit untuk dijelaskan karena 
spiritualitas tersebut muncul dari kesadaran dan kedalaman diri 
individu sendiri. Penghayatan spiritualitas yang benar akan menjadi 
jalan adanya makna hidup. 
b. Kebebasan 
Dengan kebebasan manusia yang diberikan dari Tuhan untuk 
mengambil sikap dan untuk bertingkah laku yang benar. 
c. Tanggung jawab 
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Individu yang telah melewati fase kehidupan tentu sadar akan 
tanggung jawab yang harus dipikul dengan tujuan lebih dekat 
dengan kebermaknaan hidup. 
Stoltz (dalam Sardjono, 2015) menjelaskan faktor seseorang 
dapat menemukan makna hidup yaitu jika individu mampu keluar dari 
berbagai pergumulan dan masalah berat dalam hidup yang 
dihadapinya.[1] [3] [13] ... Karena dengan begitu, individu memiliki rasa puas dan 
bangga karena mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya 
dengan kemampuan yang dimiliki, maka dari itu makna hidup tersebut 
merupakan kebahagiaan yang bersifat jangka panjang.[1] 
Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Maslow (dalam 
Sardjono, 2015) menerangkan individu akan mencapai makna hidup 
jika mampu memenuhi tahap-tahap kebutuhan.[1] Berikut Maslow 
memaparkan lebih jelas faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
mencapai makna hidup : 
a. Individu akan menemukan makna hidup jika dirinya mampu 
memenuhi kebutuhan fisiologisnya, seperti rasa lapar, haus dan 
seks.[1] 
b. Individu juga akan merasa menemukan makna hidup jika dirinya 
mampu memenuhi kebutuhannya akan afiliasi (need of affiliation), 
dimana individu bergaul dengan orang lain.[1] 
c. Individu juga akan merasa menemukan makna hidup jika ia telah 
memenuhi kebutuhannya akan rasa aman (need of secure).[1] 
d. Kemudian individu juga akan merasa menemukan makna hidup 
jika dirinya sudah memenuhi kebutuhan akan penghargaan (need of 
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achievment), dimana individu merasa dihargai dan diterima oleh 
orang lain. 
Bastaman (dalam Annafianty, 2008) menjelaskan bahwa yang 
menentukan berhasilnya perubahan seseorang dapat menghayati 
kehidupan yang tak bermakna menjadi hidup bermakna, yaitu : 
a. Pemahaman Diri (Self Insight) 
Pemahaman diri adalah mengenali secara obyektif kekuatan, 
keadaan dan kelemahan diri sendiri, baik secara potensional atau 
yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi dan keinginan untuk 
melakukan perubahan ke arah yanglebih baik. 
b. Nilai (Values of Life) 
Merupakan keyakinan – keyakinan dalam diri seseorang, dianggap 
penting, dan mampu menjadi pengarah hidup seseorang untuk 
bertindak, nilai dapat berupa nilai cinta, nilai spiritual, moral dan 
keyakinan – keyakinan pribadi lainnya. 
c. Pengubahan Sikap (Changing Atitude) 
Pemilihan sikap yang tepat dalam menghadapi kondisi hidup dan 
berbagai musibah.[37] [14] [15] ... 
d. Keikatan Diri (Self Commitment) 
Keterikatan diri adalah berani membuat komitmen pada makna dan 
tujuan hidup. Tanpa komitmen makna hidup tidak akan pernah 
tercapai. 
e. Kegiatan Terarah (Directed Activities) 
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Kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk 
mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri dan 
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dilakukan untuk pemenuhan harapan, tujuan hidup, serta makna 
hidup itu sendiri.[37] [66] 
f. Dukungan Sosial (Social Support) 
Dukungan sosial merupakan hadirnya seseorang atau sekelompok 
orang yang bersedia membantu pada saat-saat dibutuhkan. 
Faktor yang mendukung munculnya makna hidup sebagian 
besar berasal dari dalam diri individu itu sendiri.[74] [76] ... Hal tersebut karena 
makna hidup bersifat personal.[69] [81] [84] ... Individu yang mampu keluar dari 
berbagai kesulitan dalam hidup dengan usahanya sendiri akan merasa 
bangga dan mampu menemukan makna. Kemudian menurut Maslow, 
jika individu mampu memenuhi tahapan kebutuhan dalam hidup. 
Kemudian faktor yang terakhir adalah jika individu mampu 
memahami diri, mengambil nilai, mengambil sikap, membuat 
komitmen, mengikuti kegiatan dengan sadar dan mendapat dukungan 
sosial. 

3. Karakteristik Makna Hidup 
Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 
makna hidup.[70] [57] [21] ... Menurut Bastaman (2007, hal.51-53) melalui teori 
logoterapi Frankl, mengungkapkan sifat khusus dari maka hidup, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Unik, pribadi dan temporer 
Artinya yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti 
pula bagi orang lain.[16] [28] [12] ... Dalam hal ini makna hidup seseorang dan apa 
yang bermakna bagi diri seseorang bersifat khusus, berbeda dan tak 
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sama dengan makna hidup orang lain, serta mungkin pula dari 
waktu ke waktu berubah.[9] [12] [7] ... 
b. Spesifik dan nyata 
Makna hidup yang spesifik dan nyata berarti bahwa makna hidup 
benar-benar dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan 
sehari-hari, serta tidak perlu selalu dikaitan dengan hal-hal yang 
serba abstrak filosofis, tujuan-tujuan idealistis, dan prestasi 
akademis yang serba menakjubkan.[17] [12] [16] ... 
c. Memberi pedoman dan arah 
Makna hidup akan memberikan pedoman dan arah terhadap setiap 
kegiatan yang dilakukan, sehingga makna hidup seakan-akan 
memberi tantangan untuk memenuhinya.[16] [68] [70] ... Jika makna hidup 
ditemukan dan tujuan hidup ditentukan, seseorang akan terpanggil 
untuk melaksanakan dan memenuhinya, serta kegiatan-kegiatan 
akan menjadi lebih terarah kepada pemenuhan tersebut.[51] [80] [82] ... 
Selain itu, Crumbaugh dan Maholic (dalam Sardjono, 2015) 
memberikan gambaran secara singkat mengenai karakteristik individu 
yang hidupnya penuh dengan makna, antara lain:[1] 
a. Memiliki perasaan bahagia 
b.[1] Memiliki tujuan hidup yang jelas 
c.[1] [6] [2] ... Memiliki rasa tanggung jawab 
d.[1] Mampu melihat alasan untuk tetap eksis 
e.[1] [13] Tidak merasa cemas akan kematian 
f.[1] [13] [19] ... Memiliki kontrol diri yang baik.[1] [72] 
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Pendapat lain mengenai karakteristik makna hidup 
disampaikan oleh Schultz (dalam Sardjono, 2015) antara lain : 
a. Mampu merealisasikan nilai kreatif, nilai penghayatan dan nilai 
sikap.[1] [46] [9] ... 
b. Bertanggung jawab secara pribadi dalam mengarahkan hidupnya 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=37&cite=9#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=66&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=74&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=76&cite=5#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=69&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=81&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=84&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=70&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=57&cite=8#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=21&cite=13#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=16&cite=7#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=28&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=12&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=9&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=12&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=7&cite=5#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=17&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=12&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=16&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=16&cite=9#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=68&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=70&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=51&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=80&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=82&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=5#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=42#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=26#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=6&cite=30#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=2&cite=35#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=34#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=20#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=17#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=27#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=19#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=19&cite=14#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=35#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=72&cite=10#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=14#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=46&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=9&cite=14#jump


dalam menyikapi nasib atau takdir.[1] [13] 
c. Memiliki kendali sadar pada hidupnya.[1] 
d. Memiliki kemampuan untuk menerima dan memberikan cinta.[1] 
e. Mampu melakukan self trancendence.[1] 
f. Berorientasi pada masa depan dan optimis.[1] [30] 
g. Memiliki alasan untuk terus menjalani hidup.[1] [13] 
h. Menggunakan waktu sebijaksana mungkin agar kerja dan hidupnya 
dapat berkembang secara maksimal.[1] [13] 
i. Mengarahkan hidupnya pada tujuan dan tugas-tugas yang akan 
datang.[1] [13] 
Dari beberapa penjelasan di atas mengenai karakteristik 
makna hidup jelas bahwa makna hidup memiliki peran penting dalam 
kehidupan. Makna hidup dapat ditemukan pada setiap pengalaman 
hidup dan kapan saja. Setiap individu memiliki makna yang berbeda 
karena proses dan pengalaman hidup yang berbeda pula. Kehidupan 
individu yang memiliki makna hidup akan lebih tertata dan jelas.[30] 

4. Metode Menemukan Makna Hidup 
Bastaman memodifikasi metode yang diajukan oleh 
Crumbaugh menjadi lima ragam metode yang dinamakan “Panca Cara 
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Temuan Makna”. Menurut Bastaman (2007, hal.155) ada beberapa 
metode untuk menemukan makna, yaitu :[18] 
a. Pemahaman Diri 
Metode ini membantu memperluas dan mendalami beberapa aspek 
kepribadian dan corak kehidupan seseorang, dengan tujuan 
menyadari keadaan diri sendiri pada saat ini, termasuk bakat, 
kemampuan, dan sifat-sofat positif yang selama ini masih 
terpendam dan belum dikembangkan serta menyadari apa yang 
didambakan selama ini.[46] [55] [21] ... 
b. Bertindak Positif 
Mencoba menerapkan dan melaksanakan hal-hal yang dianggap 
baik dan bermanfaat dalam perilaku dan tindakan-tindakan nyata 
sehari-hari.[1] [28] [57] ... 
c. Pengakraban Hubungan 
Meningkatkan hubungan baik dengan pribadi-pribadi tertentu 
(misalnya anggota keluarga, teman, rekan sekerja), sehingga 
masing-masing saling mempercayai, saling memerlukan satu 
dengan yang lainya, serta saling membantu.[30] [1] [28] ... 
d. Pendalaman Catur Nilai 
Berusaha untuk memahami dan memenuhi empat macam nilai yang 
merupakan sumber makna hidup, yaitu nilai kreatif (kerja, karya, 
mencipta);[30] [34] [35] ... nilai penghayatan (kebenaran, keindahan kasih, iman);[1] [30] 
nilai besikap (menerima dan mengambil sikap yang tepat terhadap 
derita yang tidak dapat diindari lagi);[28] [57] [33] ... nilai pengharapan (percaya 
adanya perubahan yang lebih baik di masa mendatang).[30] [46] [55] ... 
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e. Ibadah 
Berusaha memahami dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan 
Tuhan dan mencegah diri dari apa yang dilarang-Nya.[30] [17] Ibadah 
khusyuk sering mendatangkan perasaan tenteram dan tabah, serta 
menimbulkan perasaa mantap seakan-akan mendapat bimbingan 
dan petunjuk-Nya dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan.[30] 

5. Proses Menemukan Makna Hidup 
Keberhasilan mencapai kehidupan bermakna tentu melalui 
beberapa proses yang harus ditempuh untuk mengubah kehidupan tak 
bermakna menjadi hidup yang bermakna. Bastaman (dalam 
Annavianty, 2008) menyebutkan tahapan-tahapan yang harus dilewati 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=10#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=15#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=36#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=21#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=43#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=28#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=13#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=29#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=18#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=11#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=12#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=15#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=13&cite=7#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=10#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=18&cite=14#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=46&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=55&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=21&cite=5#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=30#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=28&cite=7#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=57&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=1#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=16#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=28&cite=8#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=34&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=35&cite=0#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=1&cite=38#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=14#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=28&cite=9#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=57&cite=6#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=33&cite=7#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=11#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=46&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=55&cite=4#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=3#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=17&cite=11#jump
http://www.plagscan.com/highlight?doc=115485745&source=30&cite=4#jump


dalam penemuan makna hidup berdasarkan urutannya, yaitu:[21] [18] 
a. Tahap Derita 
Pada tahap ini individu mengalami pengalaman-pengalaman tragis 
dan menyulitkan sehingga hidup terasa tak bermakna.[18] 
b. Tahap Penerimaan Diri 
Tahap ini individu mulai mendapatkan pemahaman diri dan 
terdorong untuk mengubah sikap.[18] 
c. Tahap Penemuan Makna Hidup 
Tahap ini merupakan tahap individu berhasil menemukan makna 
dan tujuan hidup.[18] 
d. Tahap Realisasi Makna 
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Pada tahap keempat individu merasakan keikatan diri dan 
menjadikannya terarah dalam berperilaku.[18] Tahap ini individu mulai 
membuat komitmen. 
e. Tahap Kehidupan Bermakna 
Pada tahap terakhir individu benar-benar telah menemukan dan 
mampu menghayati makna hidupnya serta menghantarkannya pada 
kebahagiaan.[18] 
Dengan demikian untuk dapat menemukan dan menghayati 
makna hidup setiap individu akan melewati tahap-tahap tersebut. 
Individu yang mampu melewati semua tahapan tersebut telah berhasil 
mencapai kebermaknaan hidup. 

C. Dinamika Makna Hidup Biarawati di Era Zaman Modern 
Makna hidup yang dimiliki setiap individu tidaklah pernah sama, 
itu karena pengalaman yang berbeda-beda. Frankl (2003, hal.123) 
mengatakan bahwa makna hidup satu orang berbeda dengan yang 
lainnya, dari hari ke hari dan dari jam ke jam. Makna merupakan bagian 
tertinggi dari hirarki kebutuhan yang harus dipenuhi. Makna hidup 
jugasesuatu yang dirasakan penting, benar, berharga dan didambakan 
serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan tujuan 
hidup (the purpose in life)yang harus dipenuhi(Bastaman, 2007).[16] [38] [13] ... Oleh 
karena itu setiap individu selalu berusaha untuk mencapai kebermaknaan 
hidup. Frankl (2003) menjelaskan, untuk mencapai makna, individu 
harus menunjukkan tindakan komitmen yang mucul dari kedalaman dan 
pusat kepribadiannya, sehingga makna hidup hanya dapat ditemukan 
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oleh masing-masing individu. Makna hidup dapat berasal dari mana saja 
dan kapan saja. Semakin banyak pengalaman hidup semakin mudah 
menemukan kebermaknaan hidup. 
Dari pengalaman tersebut menurut Frankl (dalam Boeree, 2004, 
h.[2] 396), setiap individu memiliki beberepa sumber nilai untuk 
mempermudah menemukan makna hidupyaitu melalui nilai pengalaman, 
nilai kreatif dan nilai attitudinal. Beberapa faktor juga berpengaruh bagi 
proses penemuan makna hidup itu sendiri. Frankl (dalam Inen, 2009) 
mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi munculnya 
kebermaknaan hidup yaitu spiritualitas, kebebasan dan tanggung jawab. 
Untuk mencapai kebermaknaan hidup diperlukan pula beberapa tahapan 
yaitu, tahap derita, tahap penerimaan diri, tahap penemuan makna hidup, 
tahap realisasi makna dan yang terakhir tahap kehidupan bermakna.[27] 
Setelah individu khususnya biarawati melewati tahap-tahap tersebut, 
tentu akan mencapai kehidupan yang bermakna dalam hidup membiara. 
Namun, di tengah perkembangan zaman yang sangat 
berkembang pesat ini membuat siapa saja termasuk kelompok biarawati 
jatuh dalam iming-iming untuk merubah gaya hidup. Perkembangan 
zaman tersebut ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin 
canggih. Kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi juga telah 
membuat individu kecanduan untuk terus menggunakan barang-barang 
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tersebut. Menurut penelitian Muhamad Ngafifi (2014, hal. 46) 
mengatakan bahwa kehadiran teknologi merupakan sesuatu yang tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas manusia sedikit 
banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Oleh karena itu di 
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tengah maraknya perlombaan untuk hidup menyesuaikan gaya hidup di 
zaman ini banyak orang yang melupakan arti dan tujuan hidup yang 
sesungguhnya. Individu hanya fokus mengejar kesenangan duniawi tapi 
lupa untuk mencari makna hidup yang berjangka panjang. 
Agar tidak terbawa arus zaman lebih dalam lagi, untuk 
menyelesaikan masalah yang terjadi di zaman ini beberapa dari individu 
khususnya dengan keyakinan katolik memutuskan untuk masuk dalam 
hidup bakti dengan menjadi biarawati. Hal tersebut dimaksudkan dengan 
tujuan ingin menemukan makna hidup lewat spiritual. Seorang biarawati 
akan mengucapkan ketiga janji/kaul yang akan dihayati sepanjang 
hidupnya. Suparno (2016, hal.21-29) mengatakan ketiga kaul tersebut 
adalah kemurnian yang berarti tidak menikah dan memilih menjadi 
pengantin Kristus, kemiskinan yang berarti hidup dalam semangat lepas 
bebas meninggalkan keinginan duniawi, dan kaul yang terakhir adalah 
ketaatan akan kehendak Allah melalui tugas perutusan. 
Seorang biarawati tentu memiliki nlai-nilai khusus yang berbeda 
dari orang awam. Nilai-nilai khusus yang biarawati wujudkan adalah 
nilai pengudusan dan nilai penebusan. Oleh karena itu kehadiran seorang 
religius seperti biarawati tentunya diharapkan dapat membawa 
perubahan dan tanda bagi tantangan hidup yang ada. Beberapa tanda 
kehadiran biarawati yaitu menjadi tanda kehadiran Allah; menjadi saksi 
hidup dasar akan iman, harapan dan cintakasih; tanda hidup atas imitasi 
Kristus; sebagai tanda kehadiran Tuhan atas dirinya dan menjadi anutan 
agar selalu bertindak sesuai ajaran Kristus di tengah tantangan (Prasetya, 
1993). 
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Sama seperti manusia biasa, seorang biarawati tentu juga sering 
mengalami pergulatan dalam hidup membiara. Pergulatan tersebut dapat 
muncul dari dalam diri sendiri dan dari luar diri.[117] [20] [22] ... Selain itu, masa ini 
adalah masa dimana perkembangan zaman berkembang pesat, hal ini 
juga menjadi salah satu tantangan terhadap hidup membiara. Salah satu 
tantangan hidup membiara yang paling dirasakan adalah untuk 
menyesuaikan cara hidup yang dihayati dengan perkembangan zaman 
yang terjadi pada saat ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa menjadi biarawati berati memilih untuk hidup dengan cara lain. 
Maka dari itu di tengah ombang ambing zaman modern ini seorang 
biarawati dalam hidup membiara harus menunjukkan cara hidup yang 
inkarnatoris, tinggal bersama Yesus, bekerja bersama Yesus dan bekerja 
seperti Yesus (Prasetya, 2001). 
Namun pada kenyataan yang terjadi tidak sedikit dari biarawati 
yang melenceng dari hidup yang semestinya dengan melanggar ketiga 
kaul yang ada. Biarawati malah terseret dengan tawaran-tawaran yang 
membuat kenyamanan dan memiliki kelekatan pada suatu hal tertentu. 
Biarawati yang hidup di zaman modern ini memang mau tidak mau harus 
mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, dengan arti seorang 
biarawati harus dapat memanfaatkan dengan baik dan menyesuaikan 
dengan cara hidup membiara. 
Setia pada panggilan hidup dan visi tarekat bukanlah perkara 
yang mudah, terlebih dalam zaman modern. Oleh karena itu beberapa 
biarawati mengalami kebingungan dan krisis panggilan dalam hidup 
membiara. Seorang biarawati sulit untuk tekun dalam doa sehingga 
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perlahan mereka mulai kehilangan makna hidup. Hal ini dirasakan 
karena cara hidup mereka yang sangat bertentangan dengan kondisi 
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zaman saat ini. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa situasi saat ini menimbulkan 
banyak sekali pertanyaan seperti : “apakah seorang biarawati masih 
dapat setia pada panggilan hidupnya di tengah tantangan zaman?”, 
“apakah biarawati masih bisa menghayati ketiga kaul yang diucapkan?” 
dan “apakah makna hidup dapat diambil dari seorang biarawati di tengah 
tantangan zaman ini ?”. Pertanyaan tersebut akan terus menjadi 
keprihatinan bagi pertumbuhan seorang biarawati agar tetap menemukan 
makna hidup membiara dalam menghadapi tantangan zaman modern. 
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Komitmen berkaul : 
kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan 

Bagan 1. Dinamika Makna Hidup Biarawati di Era Zaman Modern 

Biarawati 
Faktor-faktor 
Unsur-unsur 
hidup membiara 
Tantangan 
hidup membiara 
Proses pencarian makna 
hidup : 
1. Tahap derita 
2. Tahap penerimaan diri 
3. Tahap penemuan makna 
hidup 
4.[9] [12] [14] ... Tahap realisasi makna 
5. Tahap kehidupan 
bermakna 

Kehidupan bermakna : 
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1. Memiliki perasaan bahagia 
2. Memiliki tujuan hidup yang 
jelas 
3.[1] Memiliki rasa tanggung 
jawab 
4.[1] Mampu melihat alasan 
untuk tetap eksis 
5.[1] Tidak merasa cemas akan 
kematian 
6.[1] Memiliki control diri yang 
baik 

Sumber makna 
hidup : 
1. Melalui nilai-nilai 
pengalaman 
2. Melalui nilai-nilai 
kreatif 
3. Melalui nilai-nilai 
attitudinal 

Faktor-Faktor yang 
memunculkan 
makna hidup : 
1. Spiritual 
2. Kebebasan 
3. Tanggung jawab 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Model Pendekatan Penelitian 
(Azwar, 2014, hal.[2] 1)menjelaskan bahwa penelitian (research) 
merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu 
permasalahan. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode yang 
dilakukan untuk sebuah penelitian. Penelitian kualitatif menurut 
Moleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2011, 
hal 9).[41] [62] ... Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berasumsi bahwa 
manusia adalah makhluk yang aktif, yang mempunyai kebebasan 
kemauan, yang perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks 
budayanya, dan yang perilakunya tidak didasarkan pada hukum sebab 
akibat (Alsa, 2014, hal.[31] [40] [71] ... 29). 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data verbal dari hasil 
observasi dan wawancara.[46] Makna hidup akan lebih jelas dan mendalam 
datanya jika menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk 
menggali pengalaman seorang biarawati yang telah menerima kaul kekal 
serta memperoleh gambaran hidup membiara di tengah tantangan zaman 
melalui sikap dan hidup doa, sehingga hasil yang didapat dari penelitian 
ini dapat memberikan penjelasan tentang makna hidup biarawati di era 
zaman modern dari masing-masing responden. 
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B. Tema yang Diungkap 
Dalam penelitian kualitatif yangberjudul “Makna Hidup 
Biarawati di Era Zaman Modern”, dengan masalah yang sering dijumpai 
pada kehidupan biarawati, peneliti ingin mengungkap tema sebagai 
berikut : 
1. Faktor-faktor yang mendasari menjadi biarawati. 
2. Pengaruh modernisasi bagi gaya hidupbiarawati. 
3. Cara menanggapi tantangan zaman. 
4. Dinamika membiara dan proses pencarian makna. 
5. Makna hidup biarawati yang telah menerima kaul kekal. 

C. Subjek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Azwar (2014, hal 34) menjelaskan bahwa subjek penelitian 
adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data 
mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada 
dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Azwar 
(2014, hal 77) juga menjelaskan populasi adalah sekelompok subjek 
yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.[31] [40] [76] ... Subjek dalam 
penelitian ini adalah tiga orang biarawati yang telah menerima kaul 
kekal dan berada di salah satu tarekat di kota Semarang.[85] [43] [50] ... 
2. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode sampling bertujuan atau purposive 
sampling.[2] [44] [85] ...Purposive sampling termasuk dalam teknik non-probability 
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sampling atau teknik pengambilan sampling berdasarkan ciri-ciri yang 
sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan(Herdiansyah, 2011, 
hal.[2] [32] [61] ... 106). Untuk itu adapun kriteria subjek yang dicari peneliti dengan 
ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Biarawati yang telah menerima kaul kekal 
b. Telah berkaul kekal minimal 1 tahun. 
c. Aktif di komunitas maupun karya 
d. Batas usia biarawati 30 – 35 tahun. 

D. Metode Pengumpulan Data 
1.[2] [6] [10] ... Teknik yang Digunakan 
a.[20] [36] [44] ... Observasi 
Basrowi & Suwandi (2008, hal 94) menjelaskan observasi 
merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti 
melihat mengamati secara visual. Tujuan dari observasi yaitu 
mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya 
elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba 
kompleks dalam pola-pola kultur terntentu (Gunawan, 2016, hal. 
143). 
Penelitian ini menggunakan observasi terbuka dan metode 
anecdotal record. Pada observasi terbukakeberadaan peneliti 
diketahui oleh subjek yang diteliti. Tujuan observasi terbuka adalah 
agar pengamat mampu menggambarkan secara utuh proses yang 
terjadi (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 99). Sedangkan metode 
anecdotal record, peneliti hanya membawa kertas kosong untuk 
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mencatat perilaku yang paling unik dan jarang muncul 
(Herdiansyah H. , 2011, hal. 133). Adapun hal-hal yang diamati 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[116] [10] ... 
1) Perilaku dan mimik wajah responden ketika menjawab 
pertanyaan dari peneliti.[63] 
2) Cara responden menanggapi pertanyaan peneliti. 
3) Perilaku dan hidup doa sehari-hari di biara. 
4) Relasi dan interaksi responden dengan orang lain. 
5) Kondisi dan suasana di komunitas maupun tempat berkarya. 
b. Wawancara 
Kartono (dalam Gunawan, 2016, hal 160) menjelaskan 
definisi wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 
suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, 
dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[77] [62] ... 
Pernyataan yang serupa juga dipaparkan oleh Basrowi & Suwandi 
(2008, hal 127), wawancara merupakan percakapan dua pihak, 
yaitu interviewer sebagai pengaju pertanyaan dan interviewee 
sebagai pemberi jawaban.[2] 
Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara 
mendalam, yang pertanyaanya tidak dapat dirumuskan secara pasti 
dengan tujuan menemukan apa yang terdapat dalam pikiran orang 
lain. Peneliti juga menggunakan pertanyaan terbuka yang para 
subjek mengetahui bahwa sedang diwawancarai dan agar informan 
dapat memberikan jawaban detail dan lebih mengekspresikan 
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jawaban (Gunawan, 2016, hal. 165). Pedoman wawancara yang 
digunakan adalah sebagai berikut :[2] [44] [116] ... 
1) Identitas diri dan identitas keluarga 
a) Identitas diri (nama, usia, asal, pendidikan terakhir) 
b) Indentitas keluarga (ayah, ibu, saudara) 
2) Faktor-faktor yang mendukung menjadi biarawati 
a) Latar belakang keluarga sehingga memilih hidup membiara. 
b) Motivasi dalam diri yang muncul sehingga berkeinginan 
menjadi seorang biarawati. 
c) Sejarah pangilan, pegalaman hidup sehingga menjadi 
biarawati. 
3) Kondisi perkembangan dunia saat ini serta tantangannya 
(pendapat pribadi mengenai tantangan jaman dan pengaruhnya 
bagi hidup doa dalam membiara serta cara mengatasinya). 
4) Dinamika kehidupan membiara saat ini. 
a) Hidup doa dan keseharian biarawati. 
b) Menerapkan hidup berkaul. 
c) Relasi dengan sesama biarawati di satu komunitas. 
d) Relasi dengan orang lain yang ada di karya.[2] [22] ... 
5) Tujuan dan makna hidup yang diperoleh biarawati dari hidup 
membiara di zaman modern. 
a) Pendapat pribadi mengenai hidup membiara di zaman 
modern 
b) Kesulitan dan keuntungan menjadi biarawati di zaman 
modern 
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c) Nilai pribadi yang diterapkan sebagai biarawati. 
d) Harapan sikap biarawati yang dibutuhkan di zaman ini. 
e) Proses dan usaha pencarian makna hidup. 
f) Pemaknaan hidup pada biarawati yang telah kaul kekal. 
2. Metode Keabsahan Data 
Data yang telah terkumpul merupakan modal awal yang 
sangat berharga untuk mendukung keberhasilan penelitian.Untuk 
menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik 
pemeriksaan mengenai proses penelitian yang dilakukan baik dari segi 
responden maupun peneliti.[48] [74] ...Gunawan (2016, hal 217) menjelaskan ada 
beberapa kriteria untuk melaksanakan teknik pemeriksaan yaitu 
derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
ketergantungan (depend ability), dan kepastian (confirmability).[3] [61] [92] ... 
Keterandalan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 
dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 
triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, kecukupan referensial, kajian 
kasus negatif, pengecekan angota, uraian rinci, dan auditing.[41] [71] ... Dalam 
penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 3 cara untuk menguji 
keterandalan data, yaitu dengan cara :[27] [34] [35] ... 
a. Ketekunan pengamat 
Moleong (2000, hal 177) menjelaskan bahwa ketekunan pengamat 
dilakukan dengan tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur 
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang 
dicari.[2] [32] [3] ... Peneliti hendaknya kritis dalam menggali data dari 
responden sehingga jawaban yang didapat mendalam. 
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b. Triangulasi sumber 
Patton (dalam Moleong, 2000, hal 178) menjelaskan bahwa teknik 
ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu 
informasi dengan alat yang berbeda yaitu dengan jalan :[2] [6] [3] ... 
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, 
membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan yang 
dikatakan secara pribadi, membandingkan perspektif orang dan 
keadaan dengan berbagai pendapat dan pandangan semua kalangan 
masyarakat, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 
yang ada.[44] [3] [43] ... 
c. Auditing 
Auditing merupakan metode untuk memeriksa kebergantungan dan 
kepastian data. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun 
terhadap hasil atau keluaran (Moleong, Metode Penelitian 
Kualitatif, 2000, hal. 183). 

E. Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, 
karena dari analisis ini kan diperoleh temuan baik subtantif maupun 
formal (Gunawan, 2016, hal.[43] [50] 209). Proses analis data yang dilakukan 
pada penelitian ini sesuai yang dipaparkan oleh Creswell (dalam 
Herdiansyah, 2011, hal 161-163), yaitu : 
1. Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses 
pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya.[53] [44] ... 
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Proses yang dilakukan antara lain melakukan pengumpulan data, 
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membagi kedalam tema yang spesifik, memformat data menjadi 
gambaran umum dan mengubah menjadi teks kualitatif.[29] [124] [44] ... 
2. Proses reduksi dan interpretasi data 
Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola-pola tertentu, 
kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema yang sama. Setelah itu 
melakukan kategori tersebut berdasarkan skema-skema yang didapat. 
3. Ubah data hasil reduksi ke dalam bentuk matriks 
Menurut Miles & Huberman (dalam Herdiansyah, 2011) matriks 
dibuat agar mempermudah peneliti dan pembaca untuk melihat data 
secara lebih sistematis.[44] Tujuan matriks adalah untuk melihathubungan 
antara kategori data menurut subjek, kategori data menurut informan 
dan berdasarkan kategori lainnya.[2] [10] ... 
4. Identifikasi prosedur pengodean 
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, ataupun metode 
lainnya yang telah diubah dalam bentuk skrip berdasarkan tema dan 
kategori tertentu, diberi kode tertentu.[2] [44] [10] ... Proses pemberian kode tersebut 
disebut dengan pengodean (coding).[10] [2] ... 
Kemudian proses analis yang terakhir dalam peelitian ini adalah menarik 
kesimpulan atau verifikasi dari teori Miler & Huberman (dalam Basrowi 
&Suwandi, 2008, hal.210). Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan 
proposisi yang terkait prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan 
penelitian dan mengkaji berulang terhadap data yang ada.[40] [31] [2] ... Setelah itu 
melaporkan hasil penelitian lengkap.[31] [40] 
Adapun proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah :[48] [3] [120] ... 
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1. Transkrip wawancara. 
Wawancara yang telah dilakukan peneliti baik pada ketiga subjek 
yang terdapat pada lampiran verbatim. Dari setiap wawancara yang 
dilakukan terdapat tema-tema tertentu didapat. 
2. Catatan lapangan dari pengamatan. 
Dalam melakukan pengamatan peneliti peneliti juga membuat catatan 
yang didapat dari subjek di lapangan. Pengamatan dilakukan penelti 
saat subjek berada di komunitas dan karya tempat biarawati tinggal. 
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BAB IV 
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A.[50] [31] [32] [40] ... Orientasi Kancah Penelitian 
Penelitian mengenai makna hidup biarawati di era zaman 
modern ini dilaksanakan pada 17 Maret 2017 sampai 30 Mei 2017 
dengan nomor surat ijin 020/Unika/FP/R-QSR/I/07.[32] [61] Kancah penelitian 
dilakukan terhadap biarawati berumur 30-35 tahun yang telah menerima 
kaul kekal. Penelitian dilaksanakan pada konggregasi Ordo Santo 
Fransiskus di Jawa Tengah yang memiliki anggota sebanyak 333 
biarawati. Penelitian yang dilakukan adalah wawancara dan observasi 
pada ketiga subjek di komunitas tempat subjek tinggal.[71] [2] [72] 
Subjek pertama berusia 33 tahun, berasal dari Surakarta dan saat 
ini tinggal di salah satu komunitas biara di Salatiga. Pada subjek kedua 
ini, peneliti langsung memilih dan meminta tolong untuk menjadi 
responden karena peneliti melihat semua kriteria ada pada subjek 
pertama. Meskipun jarang berkomunikasi peneliti mengenal baik subjek 
pertama ini. 
Subjek kedua berasal dari Klaten dan tinggal di komunitas yang 
berada di Semarang. Subjek kedua berusia 35 tahun. Penelitian pada 
subjek kedua dilakukan di biara tempat tinggal dan tempat subjek 
berkarya. 
Sedangkan untuk subjek ketiga berusia 31 tahun. Peneliti 
mendapatkan rekomendasi dari seorang suster lainnya. Subjek ketiga 
berasal dari Kalimantan dan sekarang berkarya di bidang kesehatan di 
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Kota Semarang. Wawancara dan observasi dilakukan di tempat subjek 
berkarya dan komunitas. 

B. Persiapan Penelitian 
Sebelum melaksanakan penelitian, ada beberapa tahap persiapan 
yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 
1. Menentukan kriteria subjek 
Peneliti menentukan kriteria subjek berdasarkan tujuan penelitian dan 
permasalahan yang ditemukan pada survey lapangan yang dilakukan 
di awal.[2] [10] Kriteria subjek yang ditentukan adalah biarawati yang berada 
di lingkup Jawa Tengah, berusia 30-35 tahun dan telah menerima kaul 
kekal. 
2. Mencari subjek sesuai dengan kriteria 
Peneliti mencari subjek sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.[34] [35] [73] [48] ... 
Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini 
kepada masing-masing subjek. Setelah subjek bersedia menjadi 
responden, subjek menandatangani surat pernyataan yang 
menunjukkan kesediaan menjadi responden dalam penelitian.[2] 
3. Menyusun pedoman wawancara 
Pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tema yang akan 
diangkat dalam penelitian.[2] Setelah pedoman wawancara selesai 
dibuat, peneliti mempersiapkan sarana atau perlengkapan yang 
dibutuhkan dalam proses penelitian seperti alat perekam dan alat tulis 
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untuk mencatat.[2] [10] 
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C. Pelaksanaan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif.[2] [6] [22] ... Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.[22] ... 
Pada pertemuan pertama, peneliti selalu melakukan pendekatan atau 
rapot sebelum memulau wawancara dan observasi.[2] [6] 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai Mei 
2017. Wawancara dan observasi berlangsung di komunitas tempat subjek 
tinggal dan di tempat subjek berkarya dengan waktu yang sudah 
disepakati oleh subjek dan peneliti sebelumnya.[89] Jumlah pertemuan 
dengan subjek dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti.[6] [22] ... Berikut 
adalah rekap jadwal pelaksanaan penelitian : 
Tabel 1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 
No.[6] [22] ... 
Inisial 
Tanggal 
Waktu 
Durasi 
Tempat 
1. 
FA 
I : 17 Maret 2017 
17.45 
1 jam 15 menit 
Biara 
II : 31 Maret 2017 
13.00 
1 jam 
Biara 
III : 19 April 2017 
14.[20] 19 
48.37 menit 
Biara 
2. 
MP 
I : 6 April 2017 
15.[20] 22 
30 menit 
Biara 

II : 22 Mei 2017 
08.00 
1 jam 30 menit 
Ruang kerja 
3.[2] 
YV 
I : 12 Mei 2017 
14.00 
50 menit 
Biara 
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II :23 Mei 2017 
14.00 
1 jam 
Ruang kerja 
Peneliti juga melakukan triangulasi kepada orang terdekat subjek, 
berikut rekap jadwal pelaksanaan triangulasi :[2] 
Tabel 2. Jadwal Pertemuan Triangulasi 
No.[87] 
Inisial 
Triangulasi 
Tanggal 
Tempat 
1.[2] [22] ... 
FA 
Pembina Rohani 
22 April 2017 
Komunitas 
2. 
MP 
Karyawan 
26 Mei 2017 
Tempat Karya 
3. 
YV 
Pembina Rohani 
1 Juni 2017 
Komunitas 
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D. Hasil Pengumpulan Data 
1.[2] [6] [10] ... Subjek 1 
a. Identitas 
Nama : FA 
Umur : 33 tahun 
Kota asal : Surakarta 
Hobi : Keterampilan 
Cita-cita sejak kecil : Jadi suster 
Pendidikan terakhir : SMA 
Pekerjaan terakhir : - 
Bidang karya di biara : Pendidikan 
Kelebihan : Selalu ceria, positif thinking, optimis, 
daya juang tinggi, mudah bergaul. 
Kekurangan : Sensitif, lambat, kurang PD, ceroboh, 
mudah letih. 
Jumlah saudara kandung: L=3 P=3 Anak ke= 5 

b.[22] ... Hasil Observasi dan Wawancara 
1) Hasil Observasi 
Wawancara pertama dilakukan pada hari Jumat, 17 
Maret 2017 bertempat di komunitas subjek.[6] [2] [10] ... Peneliti sampai di 
komunitas sekitar pukul 16.00. Subjek menyambut kedatangan 
peniliti dengan hangat. Seperti biasa subjek selalu mengenakan 
“habyt” atau pakaian biaranya yang berwarna putih dan tidak 
lupa sepatu hitam. Subjek pertama memiliki postur tubuh yang 
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lumayan gemuk, pendek dan berkulit putih. Sebelum 
melakukan penggalian data, peneliti mengikuti kegiatan jalan 
salib bersama subjek di gereja. Dari awal sampai akhir subjek 
telihat khusyuk mengikuti jalan salib. Peneliti pun mencoba 
membangun rapor dengan subjek. Tanpa membutuhkan waktu 
lama, subjek merasa nyaman dengan kedatangan dan 
keberadaan peneliti di dekat subjek. 
Pada saat wawancara, subjek dapat menjawab semua 
pertanyaan dengan lancar, santai dan tidak nampak cemas. 
Pertanyaan dijawab dengan jelas dan suara yang lantang. 
Disela wawancara, sesekali subjek menawarkan minum dan 
camilan, kemudian subjek mengambilkan makan malam. 
Subjek tinggal di komunitas yang berada di tengah kota, 
sehingga mudah untuk dijangkau. Saat pertama kali tiba di 
biara, peneliti merasakan suasana yang sejuk dan rimbun. Hal 
tersebut dikarenakan sekitar biara ditumbuhi banyak pohon 
besar dan sudah berumur tua. Karena wawancara selesai pukul 
19.00 WIB, maka subjek menawarkan kepada peneliti untuk 
menginap di biara, dan subjek menerima tawaran tersebut. 
Wawancara kedua berlangsung pada 31 Maret 2017.[2] 
Peneliti sampai di biara pukul 12.00 WIB. Pada saat itu cuaca 
sedang hujan dan posisi subjek masih di sekolahan, sehingga 
peneliti harus menunggu selama 1 jam. Ketika subjek sampai, 
keadaan subjek basah dan harus membersihkan diri terlebih 
dahulu. Wawancara dimulai pukul 13.00-14.00 WIB. Pada 
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wawancara kedua ini wajah subjek terlihat letih, namun dalam 
menjawab pertanyaan subjek tetap fokus dan terbuka. Subjek 
sempat mengatakan walaupun letih tapi senang kalau ada 
teman yang bisa diajak bercerita. Disela wawancara subjek 
menawari makan siang, tanpa ragu peneliti menerima tawaran 
untuk makan bersama subjek. Setelah makan siang, wawancara 
dilanjutkan, kemudian peneliti berpamitan untuk pulang. 
Wawancara ketiga merupakan penggalian data yang 
terakhir pada subjek. Wawancara berlangsung pada tanggal 19 
April 2017. Peneliti sampai di biara pukul 12.30 dan disambut 
oleh suster lainnya. Pada saat peneliti sampai, subjek belum 
berada di tempat karena masih harus menyelesaikan rapat. 
Udara saat itu sangat dingin karena hujan baru saja berhenti. 
Setelah beberapa menit peneliti menunggu, akhirnya subjek 
datang. Wawancara tidak langsung dilakukan, tapi subjek 
menyiapkan minum dan makanan ringan untuk peneliti. Kami 
pun berbincang-bincang sebentar. Setelah itu wawancara 
dimulai pukul 14.19 WIB. Pada wawancara ketiga ini subjek 
tetap antusias dan bersemangat dalam menjawab pertanyaan. 
Subjek menjawab pertanyaan dengan santai dan rileks.[2] [59] [41] ... Tidak 
ada kecemasan yang subjek perlihatkan saat menjawab 
pertanyaan dari peneliti. Subjek senang menceritakan 
pengalaman hidupnya sehingga peneliti mudah untuk 
mendapatkan data yang diperlukan. Karena data yang 
diperlukan peneliti sudah lengkap, wawancara tidak 
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berlangsung lama seperti biasanya. Hanya butuh waktu 48 
menit. Ketika peneliti menjelaskan bahwa ini adalah 
wawancara terakhir, subjek merasa sedih dan berharap peneliti 
sering berkunjung ke biara. Peneliti pun berpamitan kepada 
subjek dan suster pemimpin komunitas di biara tersebut. 

2) Hasil Wawancara 
a) Latar Belakang Subjek 
Subjek berasal dari Kota Surakarta, lahir pada 
tanggal 11 Mei 1984, kini usia subjek menginjak 33 tahun.[10] [45] 
Subjek adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Bapak 
subjek bekerja sebagai supir dan ibu subjek seorang ibu 
rumah tangga. Subjek terlahir dari keluarga yang sederhana 
dan tumbuh dalam ajaran iman katolik. Meskipun subjek 
hidup dalam keluarga yang sederhana, keluarga subjek 
hidup dengan bahagia. Keluarga subjek mempunyai 
kebiasaan yaitu doa bersama setiap hari Senin dan Kamis. 
Doa bersama tersebut dilakukan oleh semua anggota 
keluarganya, tapi terkadang bapak subjek tidak dapat ikut 
karena harus bekerja. Orang tua subjek juga mengajarkan 
untuk rajin pergi ke gereja setiap minggu. 
Subjek mangatakan bahwa di dalam keluarga 
subjeklah yang paling sering membantah orang tua 
terutama bapak. Hubungan subjek dengan bapak dan 
beberapa saudara kandung subjek terkadang tidak baik 
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karena subjek selalu menentang. Bahkan sampai kaul kekal, 
subjek jarang berkomunikasi dengan bapak. Subjek hanya 
patuh dan takut dengan ibu subjek saja. 
Untuk relasi subjek dengan lingkungan luar sangat 
baik. Subjek mampu berinteraksi dengan teman-teman 
dengan baik, terbukti dengan subjek aktif dalam beberapa 
kegiatan gereja atau karang taruna. Subjek juga 
menceritakan ketika di bangku SMP sampai SMA subjek 
sudah pernah beberapa kali memiliki pacar. Karena subjek 
mudah untuk bergaul, pergaulan subjek sangat luas 
sehingga subjek memiliki banyak teman terutama teman 
laki-laki. Subjek lebih senang berteman dengan laki-laki 
karena dapat lebih dipercaya daripada teman perempuan. 
b) Faktor – faktor Pendukung Menjadi Biarawati 
Motivasi Diri 
Subjek menceritakan tentang pengalaman sampai 
bisa menjadi seorang biarawati. Cita – cita subjek sejak 
kecil adalah menjadi seorang suster biarawati, meskipun 
orang tua menginginkan subjek untuk bekerja kemudian 
berkeluarga dan sebenarnya orang tua tidak pernah 
mengarahkan subjek untuk menjadi seorang biarawati. 
Subjek menjelaskan bahwa semua berawal dari hobi 
bermain musik, kemudian rumah subjek yang berdekatan 
dengan susteran brayat membuat subjek terus melihat 
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keseharian seorang suster biarawati. Setiap hari subjek 
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sering mengikuti misa harian di susteran dan senang 
melihat suster yang sedang bermain musik. Dari situlah 
subjek merasa tertarik dengan figure seoarang suster 
biarawati. Subjek juga mempunyai pendamping seorang 
bruder yang mengarahkan subjek untuk menjadi seorang 
biarawati. 
Selain penjelasan di atas ada alasan lain, motivasi 
yang mendasari subjek memilih panggilan hidup menjadi 
seorang biarawati adalah ingin memperbaiki hubungan 
dengan bapak. Subjek menjelaskan dengan menjadi 
biarawati mungkin dapat membwa perubahan bagi kondisi 
di keluarganya terlebih hubungan dengan bapak menjadi 
dekat kembali. Subjek ingin menjadi pendoa bagi keluarga. 

Relasi Subjek dengan Keluarga dan Orang Lain 
Seperti yang telah dijelaskan oleh subjek 
sebelumnya bahwa hubungan dengan keluarga baik-baik 
saja, tidak pernah terjadi konflik besar. Tapi subjek juga 
mengakui bahwa hubungan dengan bapak tidak terlalu 
dekat. Hal tersebut dikarenakan sikap bapak yang terlalu 
keras dan subjek selalu menentangnya. Dengan beberapa 
saudara, terkadang subjek juga tidak rukun. Namun hal 
tersebut tidak berlangsung lama.[48] [87] [19] ... Subjek hanya patuh dan 
takut kepada ibu. Subjek menjelaskan ketika subjek 
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berhadapan dengan ibu, subjek hanya bisa diam dan 
menundukkan kepala. 
Berbeda dengan keluarga subjek, relasi subjek 
dengan orang lain dan lingkungan sekitar sangat baik. 
Subjek menceritakan bahwa ia memiliki pergaulan yang 
luas dan teman yang banyak. Subjek mengikuti beberapa 
kegiatan yang ada di lingkungan rumah maupun di gereja, 
oleh karena itu subjek banyak dikenal banyak orang. Subjek 
juga mengatakan bahwa memiliki banyak teman laki-laki 
daripada teman perempuan. Hal tersebut dikarenakan 
subjek merasa aman dengan teman laki-laki. Sebelum 
subjek menjadi seorang biarawati, subjek pernah memiliki 
pacar selama tiga tahun dan hal tersebut terjadi saat subjek 
ada di bangku SMA. Ketika subjek memberitahukan bahwa 
ingin mejadi seorang biarawati teman-teman subjek merasa 
tidak percaya namun teman-teman subjek tetap 
mendukung. 

Faktor Eksternal 
Selain faktor yang disebutkan sebelumnya, subjek 
memiliki faktor pendukung yang berasal dari luar diri 
subjek. Subjek menjelaskan faktor tersebut muncul dari 
ajaran yang diberikan dari keluarga. Ajaran yang 
mengajarkan subjek untuk selalu rajin berdoa. Meskipun 
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orang tua subjek kurang mendukung keputusan subjek, 
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namun karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan subjek 
dari kecil membuat subjek semakin yakin. 
Subjek juga memiliki teman bruder yang senantiasa 
mendukung dan mengarahkan subjek agar menjadi 
biarawati. Bruder tersebut selalu memberikan semangat 
kepada subjek, dan meyakinkan subjek bahwa hidup 
sebagai biarawati akan penuh dengan berkat. 
c) Hambatan Menjawab Panggilan 
Hambatan yang paling dirasakan oleh subjek dalam 
menjawab panggilan menjadi seorang biarawati adalah dari 
keluarga. Dari awal subjek mengutarakan keinginan untuk 
menjadi biarawati keluarga tidak dapat merelakan hal 
tersebut. Terutama ibu subjek yang sangat berat untuk 
melepaskan subjek. Hambatan kedua yang subjek alami 
adalah subjek merasa takut untuk bertemu dengan orang-
orang baru yang memiliki watak keras dan tentunya dari 
latar belakang yang berbeda. 
d) Perjalanan Panggilan 
Hidup sebagai biarawati adalah cita-cita subjek 
sejak kecil. Subjek merasa tidak kaget dengan cara hidup 
yang baru di biara. Subjek menjelaskan bahwa dalam hidup 
membiara dibiasakan untuk bekerja, membersihkan setiap 
sudut ruang yang ada di biara dan subjek merasa hal 
tersebut biasa saja karena ketika subjek di rumah sudah 
sering melakukan hal yang sama. Awal- awal berada di 
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biara subjek sangat rajin dalam hidup doa karena pada awal 
pembinaan telah tersedia jadwal yang teratur. 
Subjek menceritakan satu hal yang membuat subjek 
kaget dan harus beradaptasi cukup lama. Subjek kaget 
karena dalam hidup bersama di komunitas harus menemui 
berbagai karakter dari luar jawa yang keras. Setiap hari 
subjek menemui teman yang mempunyai latar belakang 
yang berbeda. Karena perbedaan tersebut dan subjek 
merasa lemah diantara teman-teman, beberapa kali subjek 
pernah memiliki konflik dengan teman lainnya. Hal 
tersebut merupakan perjuangan luar biasa bagi subjek. 
Namun dengan berjalannya waktu subjek sudah terbiasa 
dengan hal tersebut. 
e) Zaman Modern dan Hidup Membiara 
Terkait dengan perkembangan zaman sekarang ini, 
subjek biasa saja dalam menanggapinya. Subjek 
mengatakan bahwa hidup membiara juga perlu tahu akan 
kehidupan di luar. Subjek merasa perlu masuk dalam dunia 
luar karena agar memudahkan dalam mempromosikan 
panggilan ataupun mencari panggilan. Subjek menjelaskan 
bahwa perkembangan zaman terutama media sosial 
memberikan beberapa dampak negatif bagi penggunanya, 
seperti menghalalkan segara cara dan etika yang kurang 



baik. 
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Subjek menerangkan bahwa karena tuntutan karya 
hampir semua biarawati memiliki alat komunikasi pribadi 
walaupun memang ada yang berkomitmen untuk tidak 
memiliki. Para biarawati menggunakan sarana tersebut 
untuk pelayanan dan karya. Subjek merasa dengan adanya 
sarana ini pelayanan jadi dimudahkan. Perkembangan 
teknologi ini memang memberikan beberapa pengaruh bagi 
biarawati. Subjek mengatakan bahwa ada yang 
menyalahgunakan sarana tersebut sehingga melupakan 
hidup doa. Beberapa kali subjek pun pernah melakukan hal 
sama. 
Hadirnya zaman modern di tengah kehidupan 
membiara tentu tidak terlepas dari keprihatinan seorang 
biarawati. Subjek menjelaskan beberapa yang dialami oleh 
biarawati yaitu para biarawati termasuk subjek terkadang 
kurang dewasa dalam memanfaatkan sarana tersebut. Sibuk 
dengan kepentingan pribadi membuat lupa waktu untuk 
bersama dan kebersamaan dalam komunitas. Subjek 
mengatakan bahwa tantangan hidup membiara di zaman 
modern ini adalah kurangnya dirasakannya kehadiran 
subjek di tengah umat karena terkadang subjek setengah 
hati dalam melakukan tugas. Menurut subjek cara 
mengatasi keprihatinan hidup membiara di zaman modern 
ini adalah harus dewasa dan bijaksana dalam meggunakan 
semua fasilitas, terlebih biarawati harus bersikap tegas. 
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f) Proses Membiara 
Subjek menjelaskan kehidupan biarawati itu seperti 
aktivitas kaum awam pada biasanya. Yang membedakan 
dengan awam yaitu biarawati hidup dalam aturan 
konggregasi dan hidup dalam kebersamaan di komunitas 
biara dan yang terpenting hidup doa seorang biarawati. 
dalam menjalani hidup doa, perjalanan subjek tidak selalu 
mulus. Subjek mengalami pasang surut hidup doa. Pernah 
subjek mengalami krisis doa, ketika berdoa subjek tidak 
dapat fokus. Untuk mengatasi hal tesebut yang subjek 
lakukan adalah menulis refleksi setiap hari. 
Dalam hidup berkomunitas dan karya selalu ada 
kegiatan bersama yang dilakukan subjek. Subjek juga 
memiliki teman bercerita di dalam biara. Relasi subjek 
dengan biarawati lainnya cukup baik. Subjek selalu 
berusaha untuk terbuka.[89] Subjek menjelaskan bahwa setiap 
tahunnya selalu ada pemindahan suster, maka dari itu perlu 
waktu lagi untuk mengenal karakter suster yang lain. 
Dalam setiap pilihan hidup pasti tidak terlepas dari 
kesulitan dan tantangan. Subjek merasa peraturan hidup 
adalah tantangan tersulit, karena setiap pergantian 
pimpinan komunitas akan ada peraturan baru. Hal tersebut 
membuat subjek untuk beradaptasi kembali.[2] [10] [85] ... Jika tantangan 
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dari dalam diri adalah subjek sulit untuk mengungapkan 
apa yang sedang dirasakan. 
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g) Tujuan dan Makna Membiara 
Sejak awal subjek selalu yakin bahwa hidup sebagai 
seorang biarawati adalah panggilan hidupnya. Oleh karena 
itu tujuan subjek menjadi seorang biarawati adalah untuk 
pengabdian dan melayani semua orang secara total. Subjek 
berpikiran bahwa mencintai itu harus total dan untuk semua 
orang. Dalam menjalani hidup panggilan, subjek selalu 
berusaha untuk bahagia, sederhana dan memandang segala 
sesuatu dengan positif. Belajar untuk mengendalikan diri 
dan mengalahkan ego adalah usaha yang dilakukan oleh 
subjek agar kehadirannya sebagai biarawati dapat dirasakan 
oleh semua orang. Ketulusan hati merupakan kunci utama 
yang subjek pegang dalam hidup membiara. 
Hidup menggereja, melayani anak-anak dan hidup 
dalam kebersamaan di komunitas adalah pengalaman 
subjek untuk semakin menemukan makna dalam hidup 
sebagai biarawati. Meskipun terkadang dalam perjalanan 
tidak berjalan mulus dan banyak kerikil namun subjek 
selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dari peristiwa 
tersebut subjek merefleksikan pengalaman untuk semakin 
dapat menemukan makna. Hidup membiara di zaman 
modern ini memiliki tantangan yang besar. Di tengah 
tantangan zaman subjek menyiapkan diri agar menjadi 
pribadi yang siap menghadapi segala kemungkinan. 
Tawaran zaman yang menggiurkan datang melalui fasilitas 
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yang dipercayakan kepada subjek. Namun subjek 
memaknai tantangan tersebut untuk semakin dapat 
melayani umat dengan total, sehingga kehadiran saya 
menjadi berkat. 

c. Dinamika Makna Hidup Subjek I 
Sejak kecil subjek dibesarkan oleh keluarga katolik. Orang 
tua subjek selalu mengajarkan tentang ajaran iman katolik.[85] Dalam 
keluarga subjek juga memiliki kebiasaan atau rutinitas doa 
bersama yang dilakukan malam hari di luar rumah setiap hari 
Senin dan Kamis. Meskipun bapak subjek berprofesi sebagai 
seorang supir dan jarang ada di rumah doa bersama masih tetap 
berjalan. Rumah subjek yang berdekatan dengan susteran 
membuat subjek sering mengikuti misa harian di biara. Dari sinilah 
awal panggilan subjek yang tertarik dan senang melihat figure 
seorang suster biarawati. Subjek senang melihat para biarawati 
yang pandai bermain musik. Karena subjek juga menyukai musik, 
sejak itu subjek bercita-cita untuk menjadi biarawati. Namun hal 
tersebut bukanlah satu-satunya alasan, subjek ingin menjadi 
biarawati juga karena ingin memperbaiki hubungan dengan bapak 
yang kurang baik. 
Akhirnya subjek memutuskan untuk bergabung dengan 
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salah satu konggregasi suster Fransiskanes yang berpusat di 
Semarang. Meskipun sebenarnya orang tua kurang setuju jika 
subjek menjadi biarawati namun subjek tetap pada keputusan. 
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Setelah subjek diterima di konggregasi tersebut, subjek memulai 
dengan cara hidup yang baru yaitu segalanya berpusat pada Tuhan 
dan hanya untuk Tuhan. Dalam menjalani kehidupan di biara tentu 
tidak terlepas dari dinamika yang ada di dalamnya. Subjek 
mengalami beberapa proses di biara. Pertama subjek harus 
menyesuiakan diri dengan lingkungan baru dan cara hidup yang 
baru. Di dalam biara subjek mengalami konflik dengan beberapa 
teman. Berbagai kesulitan dan tantangan telah subjek lewati, 
kesulitan yang paling dirasakan oleh subjek yaitu ketika hidup 
bersama dengan orang-orang baru, terlebih karena latar belakang 
yang berbeda dan karakter keras dari masing-masing teman 
sesama suster. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman berkembang 
pesat, dampak dari modernisasi pun dirasakan oleh banyak 
kalangan termasuk para biarawati. Modernisasi yang telah masuk 
kedalam kehidupan membiara memberikan dampak bahwasanya 
biarawati tidak bisa jauh dari perkembangan tersebut. 
Perkembangan yang paling dirasakan adalah dalam bidang 
teknologi komunikasi melalui Handphone. Jadi tantangan kedua 
yang dirasakan subjek adalah mengatur diri agar memiliki sikap 
tegas dalam menggunakan teknologi. Terakhir, subjek merasakan 
bahwa perkembangan zaman tersebut dapat memberikan dampak 
negatif dan mempengaruhi hidup doa. Subjek mengalami 
kekeringan dalam hidup doa, sehingga subjek terkadang merasa 
tidak bersemangat menjalani panggilan. 
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Kedua hal di atas merupakan kehidupan membiara dan 
tantangan membiara yang akan menjadi dinamika kehidupan 
subjek setiap harinya, dan hal tersebut akan terus saling 
berpengaruh. Ketika subjek telah mengalami hal tersebut, subjek 
akan berusaha untuk mencari dan menemukan makna hidup 
membiara. Subjek akan melewati beberapa proses untuk 
menemukan makna. Pertama, pada tahap derita subjek mengalami 
segala sesuatu yang menyulitkan. Setelah itu subjek mulai dapat 
menerima, terdorong merubah sikap dengan bersabar dan 
mengolah diri. Ketiga, pada tahap ini subjek berhasil menemukan 
makna yaitu lewat pelayanan total yang diberikan subjek bisa 
menjadi berkat. Tahap keempat yang dilalui oleh subjek adalah 
berani membuat komitmen dengan mengucapakan kaul kekal. 
Pada tahap terakhir kehiudpan bermakna, subjek tidak 
menjelaskan apakah telah mampu menghayati makna hidup. 
Dalam proses menemukan makna tentu tidak terlepas 
dengan sumber-sumber makna hidup dan faktor yang 
memunculkan makna. Makna hidup yang subjek dapatkan berasal 
dari kesulitan yang dialami dialami subjek dalam hidup membiara 
dan ketika subjek refleksi melalui tulisan dan meditasi. Sedangkan 
faktor-faktor yang memunculkan makna hidup subjek adalah daya 
refleksi atau meditasi yang bagus, subjek percaya akan 



pertolongan Tuhan, dan selalu berpikir positif. 
Ketika subjek telah melewati tahapan pencarian makna, 
subjek akan semakin menemukan tujuan dan makna hidup sebagai 
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seorang biarawati. Tujuan subjek hidup membiara adalah untuk 
memberikan pelayanan total. Pelayanan tersebut diwujudkan 
dengan menyalurkan kemampuan yang subjek miliki dengan tulus 
melalui hidup bersama. Ketika subjek mampu menyalurkan 
kemampuannya denga tulus subjek merasa semakin diteguhkan 
dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Makna yang subjek 
dapat dari kehidupan seorang biarawati adalah ketika mampu 
melayani dengan total. Kedua, ketika kehadiran subjek dirasakan 
sebagai sebuah berkat. Setelah berhasil menemukan makna hidup 
sebagai biarawati, muncul dampak psikologi bagi subjek yaitu 
lebih dewasa dalam bertindak dan lebih memiliki iman untuk 
menjalani panggilan. 
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Proses dan 
Tantangan Hidup Membiara 



Bagan 2. Dinamika Makna Hidup Biarawati Subjek I 

Proses pencarian makna hidup : 

Tujuan & Makna Hidup Biarawati : 

Sumber makna hidup : 
1. Kesulitan dan 
tantangan yang 
dialami subjek dalam 
hidup membiara. 
2. Ketika subjek 
berefleksi 
� Menuliskan 
pengalaman 
� Meditasi 

Tahap derita: 
1. Adaptasi lingk. 
2. Konflik di biara 
3. fleksi. 
Faktor-Faktor yang 
memunculkan makna 
hidup :[1] 
1. Daya refleksi dan 
meditasi. 
2. Subjek percaya akan 
pertolongan Tuhan. 
3. Berpikir positif 

Faktor 

Proses Hidup Membiara 
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Tantangan Membiara di zaman modern 

Internal 
1. Sejak kecil subjek tertarik 
dengan figure suster dan 
bercita-cita jadi biarawati. 
2. Memperbaiki hubungan 
dengan bapak. 

Eksternal 
Subjek dibesarkan dalam 
keyakinan katolik dan 
keluarga mengajarkan 
kebiasaan berdoa 
bersama. 

Tahap derita: 
1. Adaptasi lingk. 
2. Konflik di biara 
3. Hidup doa kering 
Penerimaan 
diri: 
1. Sabar 
2. Mengolah diri 
Makna membiara: 
1. Pelayanan total 
2. Jadi berkat untuk 
sesama 
Realisasi makna: 
1. Bersikap dewasa 
2. komitmen dalam 
kaul kekal 
Dampak Psikologis : 
1. Lebih dewasa dalam bertindak. 
2. Memiliki iman yang kuat dalam 
menjalani panggilan. 

Penyesuaian Diri 
(Lingkungan baru, 
cara hidup baru) 

Konflik Membiara 
(latar belakang dan 
sifat yang berbeda) 
Kehidupan Biarawati 
(Hidup bersama & 
doa) 



Hidup Doa 
(doa merupakan 
kebutuhan 
terpenting) 
Perlu Mengetahui 
Modernisasi 
(terutaman bidang 
teknologi informasi) 
Dampak Perkembangan 
Zaman 
(terdapat dampak negative 
dan positif) 
Sikap asertif 
dan tegas 
Fungsi Media Sosial 
(untuk keperluan karya 
dan pribadi) 
Teknologi Mempengaruhi 
hidup doa (tidak konsentrasi, 
lupa waktu) 
Pelayanan 
Total 
Ketulusan 
Diteguhkan sehingga 
semakin dekat 
dengan Tuhan 
Kehadirannya 
jadi berkat untuk 
orang lain 

Menyalurkan 
kemampuan 
yang dimiliki 
Hidup bersama 
sebagai sarana 
pelayanan 
Kehidupan bermakna: 

_ 
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2. Subjek 2 
a. Identitas 
Nama : MP 
Umur : 35 tahun 
Kota asal : Klaten 
Hobi : Makan Bakso 
Cita-cita sejak kecil : Jadi suster sejak SMP 
Pendidikan terakhir : S1 PAUD 
Pekerjaan terakhir : Administrasi 
Bidang karya di biara : Pendidikan 
Kelebihan : Ramah, suka membantu, rajin berdoa, 
tekun, sederhana. 
Kekurangan : Malas, mudah bosan, tidak sabar, 
ingin cepat, moody. 



Jumlah saudara kandung: L=2 P=3 Anak ke= 5 

b.[22] ... Hasil Observasi dan Wawancara 
1) Hasil Observasi 
Pada subjek kedua dilakukan wawancara sebanyak dua 
kali.[6] [32] [2] [10] ... Observasi dilakukan sebelum wawancara dan selama 
wawancara berlansung. Pertemuan pertama dilakukan pada 
hari Kamis, 6 April 2017 bertempat di biara komunitas tempat 
subjek tinggal. Peneliti tiba di biara pukul 14.30, namun pada 
saat itu subjek sedang beristirahat karena baru saja pulang, 
sehingga peneliti harus menunggu.[43] [50] Selama menunggu subjek 
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peneliti sempatkan untuk melihat-lihat kondisi biara tempat 
subjek tinggal. Biara tempat subjek tinggal berada di tengah 
kota yang mudah diakses. Jarak biara dari jalan raya sangat 
dekat sehingga membuat biara menjadi bising dan ramai 
karena suara kendaraan. Biara komunitas tempat subjek tinggal 
udaranya juga sangat panas. Jarang sekali ada pepohonan di 
dekat biara, hanya ada tanaman-tanaman kecil di pot dan 
beberapa pohon kecil di depan biara. 
Setelah menunggu selama kurang lebih satu jam, 
akhirnya subjek menemui peneliti dan mempersilahkan untuk 
duduk.[87] Seperti biasa subjek selalu memakai habyt putih dan 
sandal jepit. Subjek memiliki postur tubuh yang besar, tidak 
terlalu tinggi dan berkulit coklat sawo matang.[6] karena peneliti 
sudah cukup tahu dan kenal dengan subjek peneliti langsung 
mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Subjek 
pun menerima dan bersedia untuk membantu peneliti. 
Tidak perlu waktu lama untuk membangun rapor antara 
peneliti dan subjek. Subjek menerima baik kedatangan peneliti. 
Wawancara pun dimulai pukul 15.22 dan berlangsung sampai 
pukul 16.00. Namun terdapat sedikit kendala karena suara 
kendaraan yang ramai, peneliti kurang dapat mendengarkan 
dengan jelas suara subjek. Pada wawancara pertama ini subjek 
memang terlihat lelah karena kondisinya yang baru saja pulang 
bekerja. Namun demikian, subjek terlihat santai dalam 
menjawab pertanyaan dari peneliti. Terdapat beberapa 
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pertanyaan yang sulit dijawab oleh subjek. Dalam menjawab 
pertanyaan tersebut subjek sempat berpikir untuk menjawab 
dan pada akhirnya pertanyaan tersebut dapat dijawab. 
Beberapa kali subjek tidak fokus dan kurang mengerti maksud 
dari pertanyaan yang diberikan sehingga peneliti harus 
mengulangi dan menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan 
tersebut. Karena melihat kondisi subjek yang sudah tidak fokus 
dan terlihat lelah, akhirnya peneliti menyudahi wawancara 
pertama. Peneliti pun mengucapkan terima kasih kepada 
subjek dan pamit untuk pulang. 
Wawancara kedua berlangsung pada hari Senin, tanggal 
22 Mei 2017 bertempat di sekolah tempat subjek mengajar. 
Subjek kedua ini memiliki kegiatan yang sangat padat sehingga 
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sulit menemukan waktu yang cocok untuk wawancara. Karena 
jarak tempat bekerja subjek cukup jauh, peneliti berangkat 
lebih awal. Peneliti sampai di sekolah tempat subjek mengajar 
pukul 07.20. Suasana disana sangat sejuk karena jauh dari 
keramaian kota, banyak tanaman dan pohon-pohon besar di 
sekitarnya. Pada saat peneliti sampai, subjek sedang 
mendampingi anak-anak bermain angklung. Terlihat anak-
anak sangat dekat dan menggemari subjek. Peneliti pun 
mengikuti kegiatan mengajar subjek. 
Wawancara baru dimulai pukul 08.00 dan berada di 
dalam kantor subjek. Sama seperti wawancara pertama, 
peneliti kurang dapat mendengar subjek karena beberapa anak 
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sedang berlatih drumbrand. Pada wawancara kedua ini subjek 
terlihat segar dan bersemangat. Berbeda dari wawancara 
pertama, kali ini subjek terlihat lebih fokus dalam menjawab 
pertanyaan. Subjek menjawab semua pertanyaan dengan baik 
dan jelas.[67] [63] [105] ... Beberapa kali di sela-sela wawancara subjek 
dihampiri anak didik, sehingga wawancara terjeda. Kemudian 
waancara dilanjutkan kembali dan dalam tengah wawancara 
subjek menawari peneliti untuk minum. Karena data yang 
diperlukan peneliti sudah cukup, wawancara selesai pukul 
09.30 dan peneliti pun berpamitan. 

2) Hasil Wawancara 
a) Latar Belakang Subjek 
Subjek lahir di Desa Nggandong Klaten pada tahun 
1982 yang lalu.[89] Saat ini subjek telah menginjak usia 35 
tahun. Sebelum memutuskan untuk manjadi biarawati, 
subjek sudah bekerja sebagai pegawai administrasi. Subjek 
merupakan anak terakhir dari lima bersaudara.[62] Subjek 
mempunyai dua kakak perempuan dan dua kakak laki-laki. 
Kedua orang tua subjek adalah pekerja, bapak sebagai guru 
dan ibu sebagai pegawai kantor pertanahan. Karena orang 
tua subjek sibuk bekerja, dan selalu pulang sore, subjek 
sering dititipkan. Hal tersebut membuat subjek merasakan 
bahwa subjek tidak pernah diperhatikan oleh kedua orang 
tuanya. Seringkali subjek merasa iri dengan teman-
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temannya, ingin seperti teman-teman yang ditemani orang 
tua dan dimasakan makanan oleh ibu. Namun demikian 
orang tua subjek sebagai pekerja, keluarga subjek hidup 
dalam kesederhanaan dan bahagia. Hamper tidak pernah 
terjadi konflik antara anggota keluarga.[63] 
Sejak kecil subjek tumbuh dan dibesarkan oleh 
keluarga katolik. Kedua orang tua subjek adalah seorang 
aktivis gereja, bapak sebagai prodiakon. Oleh sebab itu 
orang tua subjek selalu mengajarkan tentang ajaran-ajaran 
katolik.[85] Tidak ada ajaran atau kebiasaan khusus yang 
dilakukan pada keluarga subjek. Orang tua subjek hanya 
mengajarkan bahwa hari Minggu harus pergi ke gereja. 
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Subjek pun juga aktif menjadi misdinar, hampir setiap 
minggu subjek bertugas menjadi misdinar. Selain itu 
keluarga subjek merupakan keluarga religius karena kedua 
kakak perempuan subjek telah menjadi seorang biarawati. 
maka dari itu keluarga terutama subjek telah mengenal 
kehidupan biarawati sejak kecil. 
b) Faktor-faktor Pendukung Menjadi Biarawati 
Motivasi Diri 
Subjek menceritakan pengalaman yang membuat 
subjek memutuskan dan menjadi seorang biarawati. Kedua 
kakak perempuan subjek adalah seorang biarawati. Sejak 
duduk di bangku SD subjek sudah mengenal dan dekat 
dengan sosok seorang biarawati. Ketika tiba waktunya 
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kedua kakak subjek libur pasti selalu pulang dan inilah yang 
ditunggu-tunggu oleh subjek. Setiap pulang, kakak subjek 
yang sebagai biarawati selalu membawa banyak hadiah dan 
dibagi-bagikan kepada anak-anak. Melihat hal tersebut 
subjek mulai memiliki keinginan dan bercita-cita menjadi 
seperti kedua kakak perempuannya. Bermula dari 
pengalaman itulah panggilan subjek mulai tumbuh yang 
awalnya hanya ingin menjadi suster yang mempunya 
banyak hadiah dan membagikan kepada anak-anak. 
Setelah subjek menginjak bangku Sekolah 
Menengah Pertama, subjek semakin ingin menjadi seorang 
biarawati. Setelah lulus subjek meneruskan sekolah di 
asrama kesusteran, disana subjek semaki dekat dekat 
kehidupan seorang biarawati. Beberapa kali subjek 
mengikuti rekoleksi panggilan tanpa sepengetahuan kedua 
orang tua subjek. Sampai pada akhirnya subjek lulus dari 
bangku Sekolah Menengah Atas, subjek memutuskan untuk 
masuk ke biara mengikuti kedua jejak kakak perempuan. 

Relasi Subjek dengan Keluarga dan Orang Lain 
Keluarga subjek adalah keluarga yang rukun dan 
harmonis. Subjek mempunyai hubungan yang baik dengan 
kedua orang tua dan keempat saudara dan saudarinya.[2] 
Karena subjek sebagai anak paling kecil, subjek selalu ingin 
dimanja oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Sewaktu 
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subjek masih kecil, subjek menginginkan agar orang tua 
dapat menemani subjek dan memperhatikan subjek. Dalam 
keluarga subjek hampir tidak pernah memiliki masalah atau 
konflik yang besar. Subjek adalah seorang anak yang patuh 
dan menghormati kedua orang tua begitu pula degan kakak-
kakak subjek. 
Sewaktu berada di bangku sekolah, bahwa subjek 
memiliki banyak teman. Dari Sekolah Dasar sampai 
Sekolah Menengah Pertama subjek selalu bersekolah di 
negeri oleh karena itu pergaulan subjek cukup luas, subjek 
berteman dengan siapa saja. Ketika menginjak Sekolah 
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Menengah Atas subjek memutuskan untuk tinggal di 
asrama susteran. Dari sinilah subjek memulai mengenal dan 
mengerti pacaran. Subjek pun pernah berpacaran cukup 
lama. Relasi subjek dengan teman-teman juga baik, tidak 
pernah terjadi konflik besar antara subjek dan teman-teman. 
Relasi subjek yang baik dengan orang tua dan 
teman-teman membuat subjek semakin bersemangat untuk 
menjadi biarawati meskipun sebenarnya orang tua tidak 
mengijinkan, subjek tetap bertekad menjadi biarawati.[3] 
teman-teman subek pun mendukung dengan pilihan hidup 
subjek. 
Faktor Eksternal 
Faktor-faktor lain yang mendukung subjek untuk 
memutuskan hidup sebagai biarawati adalah dari faktor 
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eksternal. Faktor tersebut muncul dari lingkungan sekitar 
subjek terutama keluarga subjek. Keluarga subjek yang 
kental dengan ajaran agama terlebih orang tua yang selalu 
mengajarkan subjek untuk berdoa dan aktif dalam kegiatan 
gereja membuat subjek merasa terarah memilih panggilan 
hidup sebagai seorang biarawati. 
Kedua kakak perempuan subjek yang telah menjadi 
suster juga mendukung dengan keputusan subjek untuk 
menjadi biarawati. Subjek pun semakin diyakinkan bahwa 
kehidupan di biara itu menyenangkan. Itulah kedua faktor 
yang muncul dari luar diri subjek dan mendukung subjek 
untuk menjadi seorang biarawati. 
c) Hambatan Menjawab Panggilan 
Subjek menjelaskan bahwa ada dua sumber 
hambatan yang muncul saat menjawab dan menjalani 
panggilan sebagai seorang biarawati. Pertama, hambatan 
yang muncul dari faktor eksternal subjek yaitu orang tua 
tidak mengijinkan subjek untuk hidup membiara. Alasan 
orang tua tidak mengijinkan subjek karena kedua kakak 
perempuan sudah menjadi biarawati dan orang tua 
menginginkan anak perempuan yang tersisa hidup dengan 
berkeluarga. Maka dari itu butuh perjuangan keras dari 
subjek untuk meyakinkan orang tua agar diijinkan untuk 
hidup membiara. 
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Hambatan kedua muncul dari faktor internal. Subjek 
menjelaskan bahwa dalam memutuskan untuk menjawab 
panggilan hidup membiara dan menjalaninya terkadang 
subjek merasa kurang yakin terhadap diri sendiri. Sering 
kali subjek mempertanyakan apakah dirinya benar-benar 
dipanggil. Selain itu subjek juga ragu apakah dapat 
menjalani panggilan hidup membiara sampai akhir hayat. 
Dua hal tersebut adalah hambatan yang dirasakan oleh 
subjek saat menjawab dan menjalani panggilan. 
d) Perjalanan Panggilan 
Subjek menceritakan pengalaman awal bagaimana 
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hidup bersama dalam komunitas biara. Subjek mulai masuk 
biara dan diterima sebagai postulant pada tahun 2002. 
Subjek memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan 
lingkungan baru. Subjek mengatakan bahwa awal-awal 
hidup di biara memang berat karena harus menyesuaikan 
kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dilakukan 
sebelumnya. Selain itu subjek juga haru menyesuaikan 
dengan orang-orang baru, rutinitas baru dan cara berdoa 
yang harus dilakukan di dalam biara. 
Kemudian pengalaman subjek saat awal hidup 
membiara adalah ketika masa formatio subjek benar-benar 
mengalami pengolahan diri dan batin dan hal tersebut terasa 
sulit bagi subjek. Pengalaman subjek yang masa kecil 
kurang perhatian dari orang tua menjadi bahan pengolahan 
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yang membutuhkan proses yang cukup panjang bahkan 
sampai saat ini pun subjek mengatakan bahwa pengolahan 
diri tersebut menjadi suatu hal yang luar biasa dalam 
menjalani hidup membiara. 
e) Zaman Modern dan Hidup Membiara 
Subjek berpendapat bahwa perkembangan zaman 
berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu, terutama 
yang paling dirasakan di bidang teknologi komunikasi atau 
media sosial yang mudah diakses kapan saja dan dimana 
saja. Sebelum masuk biara subjek telah memiliki alat 
komunikasi handphone, saat itu apa yang dimiliki subjek 
sudah cukup canggih. Ketika masuk kedalam biara, subjek 
harus meninggalkan semua yang dimiliki. Setelah kaul 
kekal subjek mendapat hadiah handphone dari suster 
pimpinan komunitas dan subjek merasa telah ketinggalan 
zaman karena baru memiliki alat tersebut dan sekarang 
perkembangan tersebut semakin modern. Subjek 
berpendapat bahwa manusia akan dimudahkan dengan 
fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Fungsi dasar handphone 
adalah sebagai alat komunikasi dengan cara bertelepon 
maupun mengirim pesan. Namun hal tersebut sudah 
berkembang menjadi banyak kemudahan. 
Menurut subjek, seorang biarawan biarawati atau 
siapa saja yang hidup membiara tidak perlu menjauhi 
perkembangan zaman tersebut. Karena semakin dilarang 
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perasaan penasaran akan semakin besar, tapi hal tersebut 
tidak berlaku untuk masa formatio. Tidak dapat dipungkiri 
juga bahwa perkembangan zaman pasti akan masuk dalam 
kehidupan membiara karena saat ini pun membiara ada 
pada era zaman modern. 
Kehidupan membiara di zaman modern tidak akan 
terlepas dari tawaran tersebut. Hampir semua biarawati 
yang telah kaul kekal sudah memiliki alat canggih tersebut. 
Subjek pun juga mengakui bahwa juga memiliki. Karena 
tuntutan karya dan pelayanan yang mengharuskan 



mengikuti perkembangan. Subjek menjelaskan awal 
komitmen hanya digunakan untuk karya dan pelayanan 
namun pada kenyataanya banyak yang menggunakan untuk 
keperluan pribadi termasuk subjek. Bagi seorang biarawati 
perlu pribadi yang dewasa agar mampu tegas dan bijaksana 
dalam menggunakan fasilitas yang diberikan. 
Subjek menjelaskan tantangan yang paling 
dirasakan subjek dalam hidup membiara di era zaman 
modern ini adalah menahan diri untuk dapat menggunakan 
teknologi dengan sebaik mungkin dan sadar diri bahwa 
subjek adalah seorang suster. Meskipun perkembangan 
media sosial mempunyai nilai positif yaitu dapat 
menambah wawasan dan membantu para biarawati dalam 
relasi karya, jika tidak digunakan secara bijaksana hal 
tersebut juga akan menimbulkan dampak negatif. Menurut 
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subjek dampak negatif tersebut ialah para biarawati tidak 
dapat menempatkan diri sebagai religius. 
Selain itu menurut subjek perkembangan teknologi 
tersebut memiliki dua pengaruhi bagi hidup doa biarawati. 
Pengaruh positifnya adalah segala informasi atau kejadian 
dapat diketahui dengan mudah dari handphone sehingga 
menjadi bahan untuk didoakan. Sedangkan pengaruh 
negatif bagi subjek adalah jadi lupa waktu, subjek kurang 
fokus sehingga doa yang dihasilkan kurang berkualitas. Hal 
tersebut akan mengganggu hidup doa subjek. Untuk 
mengatasi hal tersebut hal yang sering dilakukan subjek 
adalah mematikan handphone pada saat tertentu. Subjek 
juga bersikap selektif, tegas dan berusaha untuk bijaksana. 
f) Proses Membiara 
Subjek menjelaskan arti dari biarawati adalah 
seorang wanita yang hidup dalam biara. Menurut subjek 
yang membedakan dengan awam adalah seorang biarawati 
hidup dalam kebersamaan dan doa yang diatur dalam 
konstitusi tarekat. Biarawati juga hidup dalam ketiga kaul 
yaitu kemurnian, kemiskinan dan ketaatan. Subjek 
bergabung dalam tarekat suster yang kontemplatif aktif, 
sehingga keseharian subjek adalah bekerja dalam karya dan 
berdoa. Subjek menjelaskan bahwa karya adalah 
perwujudan dari doa. Dalam menjalani hidup membiara, 
subjek selalu memegang pedoman “Deus Providebit” yang 
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artinya Tuhan akan menyelenggarakan, karena ketika 
subjek mengalami kesulitan dan berserah pasti selalu ada 
jalan. Subjek memiliki cara tersendiri agar menjadi lebih 
berarti, menurut subjek berdoa dapat dilakukan setiap saat 
di dalam hati, berdoa tidak harus duduk di dalam kapel atau 
gereja. 
Dalam hidup berkomunitas di dalam biara banyak 
kegiatan yang dilakukan bersama para suster maupun 
dengan karyawan biara. Kegiatan yang pernah dilakukan 



bersama adalah rekreasi, ziarah, kunjunga ke keluarga 
suster maupuun karyawan. Subjek juga mempunyai relasi 
yang baik dengan sesame suster di biara namun terkadang 
subjek juga pernah berbeda pendapat dengan beberapa 
suster. Subjek menjelaskan hal tersebut biasa terjadi karena 
hidup dari latar belakang dan pemikiran yang berbeda. 
Perbedaan tersebut tidak berlangsung lama, karena hidup 
dalam biara selalu bersama, maka semuanya akan kembali 
baik dalam beberapa waktu saja. 
Dalam hidup berkomunitas di biara, subjek tidak 
memiliki teman dekat untuk berbagi cerita. Subjek 
menjelaskan bahwa tidak ingin teralu dekat dengan orang 
karena akan menimbulkan efek kelekatan pada orang 
tersebut. Subjek lebih nyaman dan senang berbagi cerita 
kepada orang di luar komunitas termasuk awam. Subjek 
pun menjelaskan meskipun menderita dan banyak kesulitan 
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menjadi seorang biarawati, namun hal tersebut merupakan 
kebahagian untuk subjek karena bisa mengenal banyak 
orang. Sedangkan duka yang subjek alami sebagai seorang 
biarawati adalah terkadang muncul keinginann untuk 
kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Menutur 
subjek duka tersebut muncul dari diri sendiri. 
g) Tujuan dan Makna Membiara 
Keinginan subjek menjadi seorang biarawati 
awalnya karena ingin megikuti jejak kedua kakak 
perempuan. Namun setelah melalui proses pengolahan 
subjek menemukan tujuan menjadi biarawati adalah ingin 
melayani dan bersatu dengan Allah. Sampai sekarang pun 
tujuan subjek masih sama yaitu memberikan diri untuk 
melayani. Menurut subjek hidup membiara adalah sesuatu 
perziarahan hidup yang membahagiakan karena hal 
tersebut pilihan hidup sendiri. 
Subjek menceritakan kesulitan yang dilami dalam 
hidup membiara yaitu mengatasi diri sendiri terutama 
kemalasan dan pengolahan diri yang dilakukan setiap hari. 
Keuntungan yang subjek rasakan adalah mempunyai 
banyak relasi dan wawasan luas. Sedangkan dari sisi rohani 
subjek merasakan iman yang bertambah dan dalam 
pelayanan semakin dekat dengan Tuhan. Subjek berharap 
dapat menjadi suster yang sederhana sampai seumur hidup. 
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Subjek menyadari bahwa pilihan hidup sebagai 
biarawati bukanlah hal yang mudah, pasti akan banyak 
pergulatan di dalamnya. Pada saat menjelang kaul kekal 
subjek ditantang keyakinan apakah akan melanjutkan. 
Subjek sempat ingin pulang karena tergoda dengan hidup 
bebas di luar biara. Satu minggu setelah kaul kekal pun 
pergulatan semakin kuat, namun karena subjek ingat 
dengan komitmen awal yaitu harus lanjut sebagai seorang 
biarawati karena merupakan pilihan hidup subjek. Sampai 



saat ini subjek pun berhasil melewati pergulatan-pergulatan 
hidup membiara dan bertahan sebagai seorang biarawati. 
Dari semua dinamika perjalanan hidup membiara 
yang subjek alami, untuk menemukan makna hidup 
membiara subjek selalu membuat refleksi, renungan setiap 
hari dan pengolahan diri. Dari hal terebutlah subjek dapat 
menemukan bahwa makna dari hidup membiara di era 
zaman modern ini adalah menambah iman semakin dalam 
karena dengan fasilitas yang ditawarkan iman semakin 
ditantang. Ketika subjek mampu menggunakan fasilitas 
dengan bijaksana dan memakainya sebagai sarana 
pelayanan, iman akan semakin bertambah. Subjek 
menjelaskan setelah menemukan dan mengerti akan makna 
hidup mejadi seorang biarawati, subjek merasa lebih 
bahagia dalam menjalani hidup membiara. 
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c. Dinamika Makna Hidup Subjek II 
Keinginan subjek untuk menjadi seorang biarawati berawal 
karena sejak kecil subjek dekat dengan sosok biarawati. Kedua 
kakak perempuan subjek adalah seorang biarwati, hal tersebut 
yang membuat subjek semakin mengenal seorang biarawati. 
Kedekatan tersebut telah melekat pada diri subjek, sehingga 
muncul keinginan untuk menjadi seperti seorang biarawati. Seiring 
berjalannya waktu, subjek menginjak bangku sekolah menengah 
pertama keinginan itu semakin kuat dan subjek pun bercita-cita 
menjadi biarawati. Selain itu alasan yang muncul dari dalam diri 
adalah subjek merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua. 
Subjek berpikir hidup membiara akan memiliki banyak saudara 
dan teman. Faktor eksternal yang membuat subjek semakin mantap 
menjalani hidup membiara adalah sejak kecil subjek selalu 
diajarkan tentang ajaran-ajaran agama.[6] 
Subjek telah memiliki bekal yang cukup, setelah lulus 
sekolah menegah atas pun subjek memutuskan untuk masuk 
kedalam biara. Meskipun keinginan tersebut sempat dilarang oleh 
kedua orang tua subjek tetap pada keputusannya. Subjek pun 
bergabung pada konggregasi suster yang sama dengan kakaknya. 
Subjek memulai dengan cara hidup yang baru di biara. Kehidupan 
membiara tentu tidak terlepas dari dinamika hidup dan tantangan 
yang ada. Subjek telah berproses dalam biara, terdapat beberapa 
tahapan dalam kehidupan membiara dan pengalaman baru yang 
belum pernah subjek dapatkan. Tentunya hal tersebut memerlukan 
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penyesuaian diri subjek. Hidup membiara di zaman modern 
memiliki tantangan tersendiri. Subjek pun telah mengalami segala 
proses hidup membiara dan menghadapi tantangan hidup 
membiara di zaman modern ini. 
Setelah subjek megalami segala proses yang ada di biara 
dan tantangannya, dalam proses tersebut subjek akan berlanjut 
mengalami proses pencarian makna. Tahapan-tahapan yang dilalui 
subjek yaitu tahap derita, subjek membutuhkan perjuangan untuk 
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menyesuaikan lingkungan dan menahan tawaran zaman. Tahap 
yang kedua adalah penerimaan diri, subjek mulai mampu 
menerima situasi yang ada dengan mengkontrol diri. Ketiga, 
subjek mulai menemukan makna hidup sebagai seorang biarawati 
yaitu iman semakin bertambah dan menjadi berkat. Tahap keempat 
yaitu realisasi makna, subjek telah mampu membuat komitmen 
dan berusaha untuk selalu mengingat. Tahap kelima, kehidupan 
bermakna, subjek mulai menghayati makna dengan merasakan 
bahagia. 
Pada tahapan pencarian makna tersebut, tentunya tidak 
terlepas dari sumber-sumber dan faktor yang mempengaruhi 
timbulnya makna hidup. Sumber yang memunculkan makna hidup 
pada diri subjek adalah dari keseharian hidup membiara dan 
pengolahan diri melalui renungan dan meditasi sedangkan faktor-
faktor yang memunculkan makna pada subjek adalah kemampuan 
untuk berefleksi dan tekun dalam doa. 
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Setelah subjek melewati tahapan-tahapan di atas, subjek 
akan semakin menemukan tujuan dan makna hidup sebagai 
biarawati. Tujuan utama yang subjek temukan adalah untuk 
pelayanan. Ketika mampu melayani, subjek merasa bertambah 
akan iman dan menjadi berkat bagi orang lain, disitulah letak 
makna hidup subjek yaitu menjadi berkat untuk orang lain. Ketika 
subjek mampu menemukan makna sebagai biarawati, subjek 
merasakan kebahagiaan. 
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Proses dan 
Tantangan Hidup Membiara 

Faktor 



Bagan 3. Dinamika Makna Hidup Biarawati Subjek II 

Proses pencarian makna hidup : 

Tujuan & Makna Hidup Biarawati : 

Sumber makna 
hidup: 
1. Keseharian hidup 
membiara (hidup 
doa, karya, hidup 
berkomunitas) 
2. Pengolahan diri 
(renungan, meditasi) 

Faktor-Faktor yang 
memunculkan 
makna hidup : 
1. Refleksi 
2. Tekun dalam doa 

Proses Hidup Membiara 



Tantangan Membiara di zaman modern 

Internal 
1. Bercita-cita jadi 
biarawati. 
2. Dekat dengan sosok 
suster 
3. Kurang diperhatikan 

Eksternal 
Diajarkan iman katolik 
dari kecil dan dibiasakan 
aktif di gereja 

Tahap derita: 
1. Menyesuaikan 
lingkungan 
2. Menahan tawaran 
zaman 
3. Konflik membiara 
Penerimaan diri: 
Mengontrol diri 
(menerima 
hidup 
membiara 
Makna membiara: 
1. Iman bertambah 
2. Jadi berkat 
Realisasi makna: 
Mengingat 
komitmen awal 

Dampak Psikologis : 
Merasa bahagia ketika dapat 
menjadi berkat.untuk orang lain. 

Penyesuaian Diri 
(Hal-hal baru 
di biara) 
( 
Konflik Membiara 
(konflik dengan 
diri dan orang lain) 
Karya Pelayanan 
(Karya Pendidikan 
& pastoral) 
Hidup Doa 
(doa adalah 
nafas hidup) 



Berkembang cepat 
(Perkembangan 
teknologi komunikasi) 
Dampak 
Perkembangan Zaman 
(terdapat dampak negatif 
dan positif bagi 
biarawati) 

Perlu mengenal 
& mengikuti 
perkembangan 
zaman 
Fungsi Teknologi 
(semakin canggih& 
dugunakakan untuk 
banyak keperluan) 
Teknologi 
Mempengaruhi 
hidup doa (kualitas 
doa menurun) 
Pelayanan 
Iman 
bertambah 
kuat 
Diteguhkan sehingga 
yakin akan panggilan 
hidup membiara 
Jadi berkat untuk 
orang lain 
Komitmen jadi 
dasar Pelayanan 
Mengolah Diri 
(untuk semakin 
menemukan makna) 
Tahapan Biarawati 
(Subjek harus melewati 
beberapa tahapan 
hingga kaul kekal) 
Kehidupan Biarawati 
(hidup bersama 
dengan kaul) 
Kehidupan bermakna: 
Merasa bahagia jadi 
suster pembawa berkat 
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3. Subjek 3 
a. Identitas 
Nama : YV 
Umur : 31 tahun 
Kota asal : Samarinda 
Hobi : Membaca 
Cita-cita sejak kecil :[2] Arsitek 
Pendidikan terakhir : S1 Teknik 
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Pekerjaan terakhir : Administrasi (TU) 
Bidang karya di biara : Kesehatan 
Kelebihan : Pintar menyanyi, supel, suka menolong, 
suka berbagi, ramah. 
Kekurangan : Malas, seperti anak kecil, kurang rapi, 
emosional, kurang serius. 
Jumlah saudara kandung: L=1 P=1 Anak ke= 2 

b.[6] [22] ... Hasil Observasi dan Wawancara 
1) Hasil Observasi 
Subjek dan peneliti telah membuat kesepakatan untuk 
melakukan wawancara setelah subjek selesai bekerja.[2] [22] ... 
Komunitas biara tempat subjek tinggal tidak jauh dari rumah 
subjek dan mudah untuk dijangkau.[87] [45] Subjek ketiga ini memiliki 
karya di bidang kesehatan. Biara tempat subjek tinggal ini 
termasuk biara yang besar dan memiliki karya pelayanan yang 
besar, terdapat 33 biarawati yang tinggal disana. 
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Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 
2017. Peneliti sampai pukul 13.45, ketika peneliti sampai di 
biara pintu dibukakan oleh pegawai yang ada di biara. Ternyata 
subjek masih berada di tempat bekerja, pegawai biara pun 
mempersilahkan peneliti untuk duduk dan memanggilkan 
subjek lewat telepon. Tidak lama kemudian subjek datang 
dengan wajah ceria lalu peneliti dan subjek saling berpelukan 
melepas rindu karena lama tidak bertemu. Subjek dan peneliti 
adalah teman lama yang sering berkomunikasi lewat media 
sosial. Setelah itu subjek mempersilahkan peneliti untuk masuk 
ke ruang tamu. Biara ini memiliki dua ruang tamu yang cukup 
besar, di dalamnya terdapat banyak kursi dan sudah tersedia 
makanan ringan dan minuman. 
Hubungan subjek dan peneliti sudah sangat dekat 
sehingga subjek pun merasa senang dan menerima kedatangan 
peneliti dengan hangat. Peneliti langsung mengutarakan 
maksud dan tujuan melakukan wawancara.[105] Setelah sedikit 
melepas rasa rindu, wawancara pun dimulai pukul 14.00 tepat. 
Meskipun awalnya subjek sedikit malu menjawab, namun 
subjek dapat menjawab pertanyaan dengan lancar.[77] Subjek 
terbuka menceritakan setiap proses yang dialami. Subjek juga 
terlihat santai dan nyaman dengan kedatangan subjek. Disela 
wawancara subjek pergi mengambil roti untuk peneliti, dengan 
senang hati peneliti pun menikmati. Sesekali subjek bercerita 
diluar pertanyaan yang diberikan. 
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Pada wawancara pertama, setelah wawancara subjek 
mengajak peneliti untuk mengikuti kegiatan doa bersubjek 
Nampak serius dan khusyuk saat berdoa, mata subjek terlihat 
fokus dengan buku yang dipegang. Subjek berdoa dengan 
tenang dan sangat hikmat. Tidak membutuhkan waktu lama 
untuk berdoa, hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit subjek 
selesai. Karena waktu semakin sore dan subjek pun harus 
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beristirahat, wawancara selesai pukul 14.50. Kemudian peneliti 
membuat rencana untuk pertemuan selanjutnya dan 
berpamitan. 
Atas kesepakatan yang telah dibuat, wawancara kedua 
berlangsung pada hari Selasa, 23 Mei 2017 dan dilaksanakan 
di tempat kerja subjek. Ruang kerja subjek berada di lantai 
empat dan tidak jauh dari biara, hanya berbeda gedung. Peneliti 
sampai di tempat bekerja subjek pukul 13.45 dan langsung 
bertemu dengan subjek. Subjek mencari ruangan yang nyaman 
dan mengajak peneliti untuk masuk ke ruangan penyimpanan 
barang. Ruangan tersebut tidak cukup luas namun banyak 
barang-barang pesediaan rumah sakit yang disimpan disana. 
Ruangan tersebut lebih terlihat seperti toko serba guna karena 
penuh dengan barang-barang. 
Wawancara dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 
15.[41] 00. Subjek tetap antusias dalam menjawab pertanyaan dari 
peneliti dan seperti biasa dengan ciri khas wajah yang selalu 
ceria. Dalam menjawab pertanyaan subjek mampu untuk 
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menjawaban dengan sangat jelas tanpa tersendat-sendat. Di 
sela wawancara beberapa kali subjek menerima telepon dari 
suster atasan, kemudian subjek meminta ijin sebentar kepada 
peneliti untuk mengurus beberapa hal. Subjek terlihat akrab 
dengan karyawan yang ada disana, subjek pun sering 
menggoda karyawan lainnya. Terlihat sekali bahwa suasana di 
lingkungan kerja subjek sangat kondusif, begitu juga dengan 
hubungan subjek dan karyawan sangat akrab. Meskipun subjek 
masih harus menyelesaikan pekerjaan, subjek tetap bisa fokus 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena data 
yang diperlukan peneliti sudah sangat cukup, peneliti pun 
menyampaikan rasa terima kasih karena bersedia untuk 
membantu. Wawancara kedua ini merupakan penggalian data 
yang terakhir, kemudian peneliti berpamitan pulang. 

2) Hasil Wawancara 
a) Latar Belakang Subjek 
Subjek adalah seorang wanita yang lahir pada 16 
Mei tahun 1986 yang lalu.[43] [50] Saat ini subjek telah menginjak 
usia 31 tahun. Subjek berasal dari Samarinda, Kalimantan 
Timur. Meskipun orang Jawa, sejak kecil subjek dibesarkan 
si Samarinda. Sejak kecil subjek hanya dibesarkan dan 
dididik oleh satu orang tua saja yaitu papah subjek. Ibu 
subjek meninggal ketika subjek masih kecil.[53] [2] Subjek adalah 
anak kedua dari tiga bersaudara, memiliki kakak 
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perempuan dan adik laki-laki.[43] [50] [92] Papah subjek adalah seorang 
dokter dan sekarang sudah menjadi pensiunan PNS dokter. 
Dapat dikatakan subjek lahir dalam keluarga yang 
berkecukupan karena semua kebutuhan dan keinginan 
subjek selalu dapat terpenuhi. Relasi subjek dengan 
keluarga pun baik-baik saja, memang terkadang paling 
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sering bertengkar dengan kakak perempuan subjek karena 
hal sederhana. Namun hal tersebut tidak akan berlangsung 
lama.[48] [4] [5] 
Sebelum subjek memutuskan untuk menjadi seorang 
biarawati, subjek adalah lulusan sarjana teknik industri. 
Subjek juga telah bekerja sebagai karyawan tata usaha di 
suatu sekolah swasta di Samarinda. Subjek sudah bekerja 
cukup lama dan subjek sudah merasakan memiliki 
penghasilan sendiri, sehingga subjek bisa dikatakan 
memiliki fasilitas pribadi yang mencukupi. 
Sejak kecil subjek tumbuh dan dibesarkan dalam 
keluarga katolik. Papa subjek aktif dalam kegiatan gereja.[106] 
Begitu pula dengan subjek aktif sebagai misdinar dan 
menjadi pemazmur di gereja. Subjek juga dekat dengan 
romo-romo yang ada di paroki. Subjek menceritakan bahwa 
salah satu pakdhenya juga menjadi romo di sebuah 
konggregasi. Subjek juga dekat dengan sosok seorang 
biarawati karena subjek bekerja di sebuah sekolah milik 
suster-suster. oleh karena itu subjek juga sedikit 
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mengetahui tentang kehidupan biarawati. Terdapat 
kebiasaan khusus yang dilakukan oleh keluarga subjek 
yaitu doa bersama. Meskipun tidak ada jadwal rutin, namun 
dalam satu bulan pasti ada doa bersama yang dilakukan 
subjek dan keluarga. 
Meskipun subjek dibesarkan oleh seorang ayah saja, 
subjek termasuk wanita yang manja. Hal tersebut karena 
semua keinginan subjek selalu dipenuhi. Papah subjek 
sangat memanjakannya. Subjek adalah orang yang mudah 
bergaul dan supel. Subjek memiliki banyak teman, bahkan 
juga sering berganti-ganti pasangan. Karena papa subjek 
kurang memantau kegiatan dan pergaulan, subjek sempat 
terjerumus kedalam pergaulan bebas. Subjek pun pernah 
menjalin hubungan dengan seorang religius. Subjek sadar 
bahwa apa yang telah dilakukan adalah sebuah kesalahan 
dan dosa besar. Maka dari itu subjek ingin mencoba 
merubah hidup.[43] [50] 
b) Faktor-faktor Pendukung Menjadi Biarawati 
Motivasi Diri 
Subjek menceritakan perjalanan menanggapi 
panggilan sebagai seorang biarawati. Subjek tidak pernah 
mempunyai pikiran bahkan keinginan untuk menjadi 
seorang biarawati. Ketika ditanya tentang cita-cita, subjek 
menjawab tidak memiliki cita-cita dan masih bingung. 
Subjek sempat berkeinginan menjadi arsitek, namun untuk 
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menggambar saja subjek tidak bisa. Subjek merasa bahwa 
hidupnya tidak terarah sama sekali.[55] 
Sebelum masuk menjadi biarawati, subjek adalah 
seorang wanita yang bebas. Kegiatan subjek di rumah 
sehari-hari hanya bekerja, bermain dan tidur. Subjek sering 
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bermain sampai larut malam bahkan subjek kerap kali 
berganti-ganti pasangan. Hal tersebut membuat subjek 
masuk dalam pergaulan bebas. Salah satu dari pasangan 
subjek adalah seorang religius. Mulai dari sinilah subjek 
merasa sadar bahwa perbuatan tersebut sebuah kesalahan 
dan dosa besar. Muncul keinginan subjek untuk merubah 
diri menjadi lebih baik. Subjek ingin bertobat dari 
pergaulan bebas tersebut dengan meninggalkan apa yang 
dimiliki. Karena keinginan untuk bertobat itulah subjek 
memberanikan diri untuk menanggapi panggilan Tuhan 
dengan menjadi biarawati. 

Relasi Subjek dengan Keluarga dan Orang Lain 
Subjek memiliki keluarga yang saling menyayangi 
dan saling mendukung. Karena ibu subjek meninggal, dari 
kecil subjek hanya hidup dengan papa dan kedua saudara. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, subjek memiliki 
hubungan yang sangat dekat dengan papa, oleh karena itu 
subjek sangat dimanjakan.[116] Subjek tidak pernah mengalami 
konflik dengan dengan orang tua maupun dengan kedua 
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saudaranya. Subjek hanya menjelaskan terkadang sering 
berselisih paham dengan kakak perempuannya. Namun hal 
tersebut bukanlah suatu hal yang besar dan akan kembali 
baik dengan cepat. 
Subjek adalah seorang yang selalu ceria dan supel, 
relasinya baik dengan semua orang. Subjek memiliki 
banyak teman di kampus dan tempat bekerja. Subjek 
memiliki banyak teman namun hanya memiliki beberapa 
teman dekat yang sering diajak sharing dan bermain.[87] 
Subjek merasa lebih sering menghabiskan waktu untuk 
berpacaran daripada untuk teman-teman. Subjek 
mengungkapakan bahwa kuliah dan skripsi sempat 
tersendat karena asik berpacaran. 

Faktor Eksternal 
Faktor dari luar diri subjek untuk mendukung 
menjadi seorang biarawati tidak begitu muncul. Subjek 
menjelaskan bahwa kebanyakan teman-teman subjek 
muslim jadi mereka tidak paham. Menurut subjek faktor 
eksternal hanya muncul dari kebiasaan keluarga yang 
ditanamkan dari kecil untuk berdoa bersama dan subjek 
mendapat dukungan dari orang-orang terdekat subjek. Hal 
tersebut yang membuat subjek semakin bersemangat dan 
mantap memutuskan hidup sebagai seorang birawati. 
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c) Hambatan Menjawab Panggilan 
Hambatan yang paling dirasakan subjek dari awal 
sampai saat ini adalah selalu terpkirkan papa. Subjek 
merasa kuatir dan tidak tega meninggalkan papa yang sudah 
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tua tinggal seorang diri di rumah. Hal tersebut terkadang 
membuat subjek tidak tenang dalam menjalani panggilan 
hidup membiara. Subjek juga merasakan hal tersulit untuk 
menanggapi panggilan di zaman ini adalah menahan diri 
dari godaan atau tawaran-tawaran zaman yang semakin 
memudahkan penggunanya. Subjek sadar bahwa hidup 
sebagai biarawati tidak akan selalu mengikuti zaman, maka 
dariitu terkadang subjek kesulitan untuk menyesuaiakan 
diri dengan zaman. 
d) Perjalanan Panggilan 
Hidup sebagai biarawati bukanlah cita-cita subjek 
sejak awal. Subjek menjelaskan bahwa dirinya dipanggil 
karena kelemahannya. Keiginan berubah menjadi awal 
panggilan subjek. Perjuangkan awal yang dilakukan subjek 
adalah harus meninggalkan semua kenyamanan dan harta 
yang dimiliki. Kebebasan yang selama ini dimiliki juga 
harus ditinggalkan karena hidup dalam biara telah diatur 
oleh jadwal-jadwal tertentu. Subjek harus menyesuaikan 
dengan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah 
dilakukan oleh subjek. Subjek menyadari bahwa dulu 
ketika awal-awal hidup di biara, subjek adalah orang yang 
=====================96/126======================
96 

angkuh. Namun dengan pengolahan yang dilakukan terus 
menerus subjek dapat berubah. 
Hidup di dalam biara juga tidak terlepas dari konflik. 
Sejak awal subjek masuk masa formatio, subjek bertemu 
dengan banyak karakter dan latar belakang yang berbeda. 
Perbedaan pendapat pun sering terjadi di antara para suster. 
Hal tersebut merupakan tantangan bagi subjek, bahkan 
sampai saat ini. Namun subjek menyadari bahwa subjek 
harus dapat bertahan dan menyesuaikan diri . 
e) Zaman Modern dan Hidup Membiara 
Menanggapi perkembangan zaman yang semakin 
modern ini, subjek menyadari bahwa tantangan hidup 
membiara semakin terasa sulit. Para biarawati yang sudah 
berada di dalam biara semakin sedikit karena tidak tahan 
dengan godaan zaman. Sedangkan orang muda atau 
perempuan yang berada diluar hanya sedikit yang tertarik 
dengan kehidupan membiara. Orang muda lebih tertarik 
dengan kehidupan di luar yang bebas. 
Subjek berpendapat mengenai perkembangan zaman 
yang semakin modern, menurut subjek sebenarnya 
perkembangan tersebut baik untuk para biarawati karena 
dapat membantu dalam pelayanan maupun karya. Hanya 
saja terkadang menjadi salah kaprah dalam penggunaanya. 
Subjek menjelaskan bahwa perkembangan zaman yang 
semakin modern merupakan hal baru bagi para biarawati, 
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itu karena biarawati tidak selalu dapat mengikuti 
perkembangan tersebut. Banyak biarawati yang kurang 
paham dan mengerti akan fungsi teknologi sehingga 



semakin menimbulkan rasa penasaran. Dari rasa penasaran 
itulah seringkali biarawati kebablasan dalam menggunakan 
alat-alat teknologi komunikasi tersebut dan berdampak 
pada kehidupan membiara terutama doa. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan membiara 
sulit terlepas dari perkembangan zaman. Subjek 
menjelaskan bahwa sebenarnya perkembangan teknologi 
komunikasi seperti handphone tidak terlalu penting untuk 
kehidupan di biara. Namun karena untuk keperluan karya 
dan perubahan zaman yang menuntut biarawati untuk ikut 
memahami kondisi tersebut. Untuk mengatasi agar tidak 
semakin kebablasan dan memberikan dampak negatif bagi 
para biarawati, setiap komunitas memiliki peraturan dalam 
penggunaan handphone dan juga diberikan materi tentang 
cara menanggapi dunia modern setiap pertemuan. 
Subjek merasa dalam menanggapi tantangan zaman 
tersebut juga perlu tindakan yang tegas dari dalam diri. 
Subjek membuat peraturan untuk diri sendiri agar dapat 
memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan baik. 
Peraturan yang subjek buat adalah subjek tidak akan 
bermain handphone sebelum berdoa, karena menurut 
subjek doa sangat penting bagi hidup membiara. 
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f) Proses Membiara 
Subjek memberikan gambaran tentang biarawati, 
bahwa biarawati adalah seorang wanita yang hidup di biara. 
Memiliki cara hidup bersama dalam sebuah komunitas. 
Subjek berpendapat bahwa seseorang yang memilih hidup 
membiara adalah cara hidup untuk menanggapi 
kerinduannya dengan Tuhan. Seorang biarawati memiliki 
tugas perutusan yang penting di tengah umat, yaitu 
mengajak semua orang untuk mengingat bahwa hidup 
merupakan anugerah yang tidak boleh dimiliki sendiri dan 
setiap kehidupan memiliki makna. Degan demikian 
kehadiran biarawati diharapkan dapat membawa berkat dan 
panutan bagi orang lain. 
Kehidupan subjek sebagai seorang biarawati pada 
konggregasi yang dipilih adalah aktif kontemplatif, yang 
artiya subjek hidup untuk Tuhan dengan doa dan karya. 
Menurut subjek segala hal yang dikontemplatifkan akan 
diwujudkan dalam karya. Subjek juga menjelaskan yang 
menjadi perbedaan biarawati dengan awam adalah 
biarawati hidup dalam komunitas biara, melakukan 
kegiatan bersama, doa bersama yang kaum awam tidak 
mendoakannya. Dalam kehidupan membiara selalu ada 
kehiatan yang dilakukan bersama para suster maupun 
karyawan. Kehidupan dan cara hidup biarawati telah diatur 
dalam statuta konggregasi. 
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Subjek mengalami naik turun dalam hidup doa, 
ketika merasa kering dalam doa subjek merasakan 



perubahan yaitu mudah emosi, semua yang dikerjakan 
serba salah dan sulit untuk menyadari kesalahan. Namun 
ketika doa terasa subur, subjek mampu membawa 
kegembiraan bagi setiap orang. Subjek merasa bahwa doa 
pribadi sangat penting bagi kehidupan membiara, maka dari 
itu meskipun merasa kering subjek tetap menyediakan 
waktu untuk berdoa. Subjek tetap setia dengan hal tersebut 
dan bertahan. 
Menanggapi panggilan hidup membiara bukanlah 
suatu hal yang mudah, perlu perjuangan untuk dapat 
melewari setiap peristiwa yang terjadi di dalam biara. 
Subjek kerap kali merasakan kesulitan menjalani hidup 
membiara terutama dalam hidup bersama. Karakter dan 
latar belakang yang berbeda membuat para suster memiliki 
pola pikir masing-masing dan terkadang subjek sulit 
menerima pola pikir yang berbeda. Di balik semua 
kesulitan yang subjek alami, subjek lebih merasakan 
sukacita dalam membiara, subjek semakin berkembang dan 
memiliki banyak pengalaman. 
g) Tujuan dan Makna Membiara 
Pertobatan adalah tujuan awal subjek memutuskan 
untuk hidup membiara. Didasari oleh keinginan merubah 
diri menjadi pribadi yang lebih baik subjek memberanikan 
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diri untuk menantang diri meninggalkan semua yang 
dimiliki dengan hidup membiara. Subjek menyadari bahwa 
dirinya adalah pribadi yang lemah, namun dengan 
kelemahan itu subjek merasa terpanggil dan dimampukan. 
Dari awal sampai saat ini tujuan subjek membiara masih 
tetap sama yaitu untuk pertobatan. Dengan keberanian yang 
subjek miliki untuk menanggapi panggilan Tuhan, subjek 
merasakan semakin berkembang dalam segala hal terutama 
talenta dan berkat yang semakin melimpah pada subjek. 
Subjek berharap kehadirannya dapat menjadi 
sumber kegembiaraan dan kebahagiaan bagi setiap orang 
yang dijumpai. Untuk mewujudkan hal tersebut subjek 
menanamkan nilai kesederhanaan dan kerendahan hati. 
Selain tujuan, dalam hidup membiara pasti juga memiliki 
makna hidup. Menurut subjek pencarian makna hidup akan 
terus dilakukan dan makna tersebut dapat berubah seiring 
berjalannya waktu. Untuk menemukan makna hidup 
sebagai biarawati subjek selalu merefleksikan setiap 
pengalaman hidup dan menyerahkannya kedalam doa. 
Subjek merasa hidupnya menjadi bermakna ketika mampu 
membantu orang lain dengan tulus, ketika kehadiran subjek 
membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Karena dengan 
begitu subjek berhasil menghadirkan Yesus dan 
kehadirannya bermanfaat bagi orang lain. 
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Setelah subjek berhasil menemukan makna hidup 
sebagai seorang biarawati, subjek merasakan ada 



perubahan dari dalam dirinya. Pertama, subjek lebih 
gembira dalam menjalani panggilan hidup membiara. 
Kedua, subjek menjalani hidup sebagai seorang biarawati 
dengan bahagia artinya tidak terbebani. 

c. Dinamika Makna Hidup Subjek III 
Menjadi seorang biarawati adalah suatu hal yang tidak 
pernah terpikirkan oleh subjek. Awal panggilan ingin hidup 
membiara berawal dari pengalaman pribadi yang membuat subjek 
ingin bertobat. Pengalaman yang sempat membawa subjek jatuh 
kepada dosa. Subjek ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, 
meninggalkan cara hidup yang lama dengan cara bertobat. 
Pertobatan tersebut muncul dengan wujud memberikan diri untuk 
menjadi biarawati. Selain pertobatan, ketika melihat para postulan 
dan novis, subjek juga merasa tertantang untuk melepaskan apa 
yang dimiliki. Kedua hal tersebut merupakan faktor yang muncul 
dari dalam diri subjek.[53] Ajaran dalam keluarga dan dukungan dari 
keluarga juga menjadi faktor pendukung subjek untuk 
memantapkan keputusan hidup membiara.[53] 
Setelah subjek mantap dengan pilihan hidup sebagai 
seorang biarawati, subjek bergabung dengan sebuah konggregasi 
suster Fransiskan yang berada di Semarang. Subjek pun mulai 
berdinamika di dalam biara dan banyak hal yang dialami. Konflik 
=====================102/126======================
102 

adalah salah satu yang harus dialami subjek dalam hidup membiara 
dan hal tersebut tidak dapat terlepaskan dari kehidupan biarawati. 
Konflik yang subjek rasakan adalah perbedaan pola pikir karena 
latar belakang yang berbeda seringkali menjadi sumber konflik. 
Konflik yang subjek alami akan memberikan dampak untuk 
kehidupan doa namun dari konlik tersebut juga akan memberikan 
pengalaman baru. Doa adalah hal terpenting yang harus dilakukan 
dalam hidup membiara, karena dengan doa dapat mempengaruhi 
banyak hal yaitu dalam karya pelayanan, tugas perutusan dan 
kehidupan membiara subjek. 
Biarawati saat ini hidup pada zaman modern, 
perkembangan dan perubahan sangat cepat terjadi terutama di 
bidang teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri biarawati akan 
selalu dekat dengan perkembangan tersebut. Ketidaktahuan 
membuat subjek penasaran dengan hal-hal baru yang terjadi dalam 
dunia teknologi informasi sehingga memiliki keinginan untuk 
memiliki dan menggunakan fungsi-fungsi yang ditawarkan. 
Ketika subjek memiliki alat tersebut, subjek merasakan dampak 
nagatif dan positif dari penggunaan alat komunikasi yang canggih. 
Subjek menyadari bahwa teknologi komunikasi tersebut telah 
memberikan pengaruh besar bagi hidup doa subjek. 
Setelah berdinamika dan melewati tantangan hidup 
membiara di zaman modern, subjek akan masuk pada proses 
pencarian makna hidup. Terdapat empat tahap yang subjek alami. 
Pertama, berada pada tahap derita dimana subjek harus 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan menahan godaan 
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zaman. Kemudian tahap penerimaan diri, subjek menyadari dan 
mencoba bertahan dan setia. Tahap ketiga, subjek mulai 
menemukan makna hidup membiara yaitu ketika kehadiran subjek 
membawa kebahagiaan dan bermanfaat bagi orang lain. Keempat 
merupakan tahap mewujudkan makna tersebut dengan bergembira 
dalam panggilan dan tetap setia. Terakhir tahap kebermaknaan 
hidup, subjek tidak terbebani menjalani panggilan. 
Untuk menemukan makna hidup tentu tidak akan terlepas 
dari sumber-sumber dan faktor-faktor yang memunculkan makna 
hidup subjek. Sumber makna hidup yang subjek dapatkan 
bersumber dari refleksi yang dilakukan setiap hari dengan cara 
menuliskan pengalaman hidup di buku dan sikap kerendahan hati 
serta kesederhanaan. Kemudian makna hidup subjek muncul 
karena daya refleksi subjek yang bagus, doa dan control diri dari 
subjek. 
Setelah melalui semua proses tahapan pencarian makna 
hidup subjek semakin menyadari tujuan dan makna hidup sebagai 
seorang biarawati. Tujuan utama subjek adalah sebagai bentuk 
pertobatan. Makna hidup yang ditemukan subjek adalah ketika 
kehadiran subjek sebagai seorang biarawati menjadi pembawa 
kebahagiaan dan bermanfaat bagi orang lain. Dampak psikologis 
yang subjek rasakan setelah menemukan makna hidup adalah 
bergembira dan tidak terbebani dalam menjalani panggilan hidup 
membiara. 
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Proses dan 
Tantangan Hidup Membiara 

Faktor 



Bagan 4. Dinamika Makna Hidup Biarawati Subjek III 

Proses pencarian makna hidup : 

Tujuan & Makna Hidup Biarawati : 

Sumber makna 
hidup: 
1. Refleksi harian 
(menuliskan 
pengalaman dan 
renungan) 
2. Sikap kerendahan 
hati dan sederhana 

Faktor-Faktor yang 
memunculkan 
makna hidup : 
1. Refleksi 
2. Doa 
3. Mengontrol diri 

Proses Hidup Membiara 

Tantangan Membiara di zaman modern 



Internal 
1. Ingin bertobat dari 
pergaulan bebas 
2. Merasa tertantang 
untuk meninggalkan 
kemewahan 

Eksternal 
1. Ajaran keluarga untuk 
berdoa bersama. 
2. Dukungan keluarga 

Tahap derita: 
1. Menerima pola pikir 
yang berbeda 
2.[6] [48] Kepikuran papa 
3. Menahan godaan 
Penerimaan 
diri: 
Bertahan dan 
setia 
Makna membiara: 
1. Membawa 
kebahagiaan 
2. Bermanfaat bagi 
orang lain 
Realisasi makna: 
1. Bergembira 
dalam panggilan 
2. Tetap setia 

Dampak Psikologis : 
Bergembira dan tidak terbebani 
dalam menjalani panggilan 
hidup membiara. 

Konflik Membiara 
(pola pikir yang 
berbeda) 
Pengalaman 
bertambah 
(talenta 
berkembang) 
Tugas Perutusan 
Biarawati (Menjadi 
terang bagi umat) 
Hidup Doa 
(meskipun naik 
turun, doa 
sangat penting) 
Rasa Penasaran 
(pada teknologi 
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komunikasi) 
Dampak 
Perkembangan Zaman 
(ada dampak negatif dan 
positif bagi biarawati) 
Perlu memiliki 
HP sesuai 
zaman 
Fungsi 
Teknologi 
(komunikasi & 
menunjang 
karya) 
Teknologi Mempengaruhi 
hidup doa (lupa doa, tidak 
fokus) 
Bertobat dari pacaran bebas 
Dipanggil karena 
kelemahan 
Berkembang & 
berkat melimpah 
Pembawa kebahagiaan 
bagi orang lain 
Refleksi 
dan berdoa 
Bermanfaat 
bagi orang lain 
Karya Pelayanan 
(Pelayanan di 
bidang kesehatan) 
Kehidupan 
Biarawati (Hidup 
berkaul & aktif 
kontemplatif) 
Keremdahan hati 
& sederhana 
Kehidupan Bermakna: 

Tidak terbebani dan 
selalu bergembira 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN 

A.[6] [10] [20] ... Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 
1.[6] [10] [20] ... Intensitas Tema dan Matriks Antar Tema 
Berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga subjek yang telah 
dikategorisasikan, maka tema yang muncul adalah proses membiara, 
yaitu rata-rata subjek perlu proses khusus untuk penyesuaian diri 
dengan lingkungan, mengalami konflik membiara, memahami 
kehidupan biarawati, hidup doa dan karya pelayanan.[10] [56] [32] ... Pada kategori 
era zaman modern, ketiga subjek mengalami dampak negatif dan 
positif dari perkembangan zaman di bidang teknologi komunikasi dan 
menyadari bahwa teknologi tersebut mempengaruhi hidup doa ketiga 
subjek. Rata-rata subjek mengetahui dan menyadari fungsi dari 
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teknologi. Sedangkan kategori tujuan dan makna hidup, rata-rata 
subjek ingin melayani dengan total, merasa diteguhkan dalam 
kesulitan dan memaknai hidup dengan menjadi berkat bagi orang lain. 
Hasil dari proses kategorisasi tema telah dirangkum dalam tabel 
sebagai berikut :[6] [45] 
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Tabel 1. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sortir) 
Tema 
S1 
S2 
S3 
Keterangan 
Proses 
Membiara 
Penyesuaian 
Diri 
+++ 
+++ 
_ 
Subjek 1 dan 2 perlu 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
baru 
Konflik 
Membiara 
+++ 
++ 
++ 
Subjek 1, 2, dan 3 
sama-sama mengalami 
konflik membiara 
Kehidupan 
Biarawati 
++ 
++ 
++ 
Subjek 1, 2, dan 3 
menyadari hidup 
berkaul dan dalam 
kebersamaan 
Hidup Doa 
++ 
++ 
+++ 
Subjek 1, 2, dan 3 
merasa doa sangat 
penting 
Karya 
Pelayanan 
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_ 
+++ 
++ 
Subjek 2 dan 3 
memiliki beberapa 
bidang karya dan 
pelayanan 
Era 
Zaman 
Modern 
Dampak 
Perkembangan 
Zaman 
+++ 
++ 
++ 
Subjek 1, 2, dan 3 
meraskan dampak 
negatif dan positif 
Teknologi 
Mempengaruhi 
Hidup Doa 
+++ 
++ 
++ 
Subjek 1, 2, dan 3 
merasa bahwa 
teknologi berpengaruh 
bagi hidup doa 
Fungsi 
Teknologi 
_ 
++ 
++ 
Subjek 2 dan 3 
menyadari akan fungsi 
teknologi.[10] [6] [20] ... 
Tujuan 
dan 
Makna 
Hidup 
Pelayanan 
Total 
++ 
++ 
_ 
Subjek 1 dan 2 
memiliki tujuan 
membiara untuk 
pelayanan total 
Diteguhkan 
dalam 
Kesulitan 
++ 
++ 
_ 
Subjek 1 dan 2 
merasakan diteguhkan 
ketika mengalami 
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kesulitan 
Jadi Berkat 
+++ 
+++ 
- 
Subjek 1 dan 2 
menumakan makna 
ketika jadi berkat 
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Setiap tema yang diperoleh dari setiap subjek memiliki hubungan satu sama 
lain.[6] [20] [36] Hubungan antar tema dapat digambarkan melalui matriks sebagai 
berikut :[10] [6] [56] ... 

Tabel 2. Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

Proses Membiara 
Keterangan :[6] [10] [85] ... 
PD : Penyesuaian diri 
KM : Konflik membiara 
KB : Kehidupan biarawati 
HD : Hidup doa 
KP : Karya Pelayanan 

Era Zaman Modern 
Keterangan : 
DPZ : Dampak perkembangan zaman 
TMD : Teknologi mempengaruhi hidup doa 
FT : Fungsi teknologi 

Tujuan dan Makna Hidup 
Keterangan : 
PT : Pelayanan total 
DK : Diteguhkan dalam kesulitan 
JB : Jadi berkat 

_ 
PD 
KM 
KB 
HD 
KP 
PD 
- 

+++ 
+++ 
+++ 
KM 
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- 

+++ 

KB 

- 
+++ 

HD 

- 

KP 

- 
_ 
DPZ 
TMD 
FT 
DPZ 
_ 
++ 

TMD 

_ 
++ 
FT 

_ 
_ 
PT 
DK 
JB 
PT 
_ 
+++ 

DK 

_ 
+++ 
JB 

_ 
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Proses dan 
Tantangan Hidup Membiara 

Faktor-faktor 

Bagan 5. Dinamika Makna Hidup Seluruh Subjek 



Proses pencarian makna hidup : 

Tujuan & Makna Hidup Biarawati : 
1. Tujuan menjadi biarawati adalah untuk melayani semua orang dengan total. 
2. Dalam pelayanan tersebut subjek selalu merasa diteguhkan dalam panggilan 
sehingga semakin dekat dengan Tuhan dan yakin akan panggilan hidup membiara. 
3. Dari pengalaman tersebut makna semakin muncul ketika mampu menjadi berkati 
bagi setiap orang. 

Sumber Makna Hidup: 
1. Kesulitan dan tantangan 
membiara 
2. Refleksi (menulis 
pengalaman pribadi) 
3. Pengolahan diri 
(renungan, meditasi) 
4. Sikap kerendahan hati 
dan kesederhanaan 

Faktor-Faktor yang 
memunculkan makna 
hidup : 
1. Kemampuan Bererefleksi 
2. Percaya pertolongan 
Tuhan 
3. Tekun dalam doa 
4. Berpikir positif 
5. Kontrol diri yang baik 

Proses Hidup Membiara 

Tantangan Membiara di Zaman Modern 

Internal 
1. Tertarik dan dekat dengan figure 
seorang suster. 



2. Bercita-cita jadi biarawati. 
3. Memperbaiki hubungan dengan 
keluarga. 
4. Kurang diperhatikan oleh orang tua 
5.[3] Ingin bertobat dari pergaulan bebas 
dan merasa tertantang meninggalkan 
kemewahan. 

Eksternal 
1. Sejak kecil keluarga mengajarkan 
untuk rajin berdoa dan aktif dalam 
kegiatan gereja. 
2. Dukungan dari keluarga 

Tahap derita: 
1. Menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
2. Konflik membiara 
3. Hidup doa kering 
4. Menahan tawaran 
dan godaan zaman 
Penerimaan diri: 
1. Sabar 
2. Mengontrol dan 
mengolah diri 
3. Bertahan dan setia 
Makna membiara: 
1. Pelayanan total 
2. Iman bertambah 
3. Bermanfaat dan 
membawa 
kebahagiaan bagi 
orang lain 
4. Jadi berkat bagi 
sesama 
Realisasi makna: 
1. Lebih dewasa 
2. Mengingat 
komitmen 
3. Bergembira 
dan setia 

Dampak Psikologis : 
1. Dewasa dalam bertindak 
2. Iman lebih dalam menjalani panggilan 
3. Bahagia menjadi berkat. 
4. Bergembira dan tidak tebebani 
menjalani hidup membiara 
Penyesuaian Diri 
(Hal-hal baru di 
biara) 
Konflik Membiara 
(konflik dengan 
diri dan orang lain) 
Karya Pelayanan 
(ada beberapa 
bidang karya) 
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Hidup Doa 
(Doa merupakan nafas 
iman dan kebutuhan 
terpenting biarawati) 
Dampak 
Perkembangan Zaman 
(menyadari bahwa ada 
dampak negatif dan 
positif bagi biarawati) 

Fungsi Teknologi 
(Sebagai alat 
komunikasi yang 
mendukung karya dan 
pelayanan) 
Teknologi 
Mempengaruhi 
hidup doa 
(Membuat lupa 
waktu berdoa, 
tidak fokus 
sehingga doa 
kering) 
Kehidupan Biarawati 
(hidup bersama dengan 
kaul dan aturan 
konggregasi) 
Kehidupan Bermakna: 
1. Bahagia menjadi 
menjadi berkat 
2. Bergembira dan 
tidak terbebani 
dalam panggilan 
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B. Pembahasan 
Penelitian ini mengangkat tema Makna Hidup Biarawati di era 
Zaman Modern. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna hidup dan 
pengaruh zaman modern pada kehidupan biarawati. Seperti yang 
diketahui bahwa hidup seorang biarawati memiliki beberapa konsekensi 
salah satunya hidup berkaul. Hidup berkaul tentunya tidak mudah untuk 
dilakukan di tengah tantangan zaman yang semakin modern ini. 
Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan telah diperoleh 
data faktor eksternal yang menyebabkan subjek ingin hidup sebagai 
biarawati, antara lain : sejak kecil keluarga selalu mengajarkan iman 
katolik untuk rajin berdoa dan aktif dalam kegiatan gereja, serta adanya 
dukungan dari keluarga. Ketiga subjek memiliki keluarga yang rajin 
beribadah dengan ajaran agama juga sangat kental. Oleh karena itu hal, 
tersebut membuat subjek merasa yakin akan pilihan hidup membiara. 
Dukungan keluarga juga merupakan faktor yang mendukung untuk 
menjadi seorang biarawati. Dukungan keluarga tersebut didapatkan oleh 
subjek 3. 
Selain faktor eksternal juga terdapat faktor internal dalam diri 
subjek yang menyebabkan subjek memiliki keinginan menjadi seorang 
biarawati. Faktor internal yang mempepengaruhi subjek antara lain : 



tertarik dan dekat dengan figure seorang suster, bercita-cita menjadi 
seorang biarawati, ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga, merasa 
kurang diperhatikan oleh orang tua, ingin bertobat dari pergaulan 
pacarana bebas dan merasa tertantang meninggalkan kemewahan. Subjek 
1 dan 2 sejak kecil telah mengenal dan dekat dengan seorang biarawati, 
=====================110/126======================
110 

maka bercita-cita ingin menjadi biarawati. Pada subjek 1 merasa bahwa 
hidup biarawati sebagai pendoa dapat memperbaiki hubungan dengan 
keluarga, sedangkan subjek 2 merasa kurang mendapat perhatian dari 
orang tua dan jika menjadi seorang biarawati akan memiliki banyak 
teman. Pada subjek 3, faktor dalam diri yang muncul adalah keinginan 
bertobat dan merasa tertantang dengan kehidupan membiara. 
Faktor-faktor yang terdapat pada seluruh subjek tersebut sesuai 
dengan teori yang dipaparkan oleh Darminta (dalam Sutrisno, 2011), 
bahwa ada banyak faktor-faktor pendukung seorang perempuan 
memutuskan untuk menjadi biarawati. Faktor internal antara lain : 
memiliki dasar-dasar motivasi dan memiliki rahmat panggilan. Faktor 
eksternal antara lain : Kecocokan, kondisi jasmani dan rohani, dukungan 
keluarga dan teman, lingkungan komunitas. Rata-rata subjek memiliki 
kedua faktor internal dan faktor internal yaitu dukungan keluarga dan 
lingkungan yang kondusif. 
Seorang biarawati yang hidup di biara memiliki beberapa proses 
yang harus dilalui. Pada proses tersebut terdapat tahapan untuk sampai 
kaul kekal, yaitu masa aspiran, masa postulat, masa novisiat, masa 
yuniorat, dan kaul kekal (Prasetya, 1993, h. 291-302). Namun tujuan 
akhir seorang biarawati tidak hanya mencapai pada kaul kekal, masih 
terdapat proses cara kehidupan lainnya yang harus dijalani sampai akhir 
hidup. Menurut Prasetya (2001, h. 16), cara hidup biarawati memiliki 
unsur pokok yaitu hidup inkarnatoris, tinggal bersama Yesus, bekerja 
bersama Yesus, dan bekerja seperti Yesus. Biarawati berhasil menghayati 
hidup religius seumur hidup jika mampu mewujudkan hal-hal tersebut. 
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Hasil data yang diperoleh, secara kesuluruhan ketiga subjek 
mengalami proses hidup sebagai seorang biarawati yang hampir sama. 
Proses yang subjek alami dapat dirangkum sebagai berikut : penyesuaian 
diri dengan hal yang baru di biara, kehidupan bersama biarawati dengan 
kaul dan aturan dari konggregasi, kehidupan doa yang merupakan nafas 
hidup dan kebutuhan terpenting, konflik membiara (konflik dengan diri 
sendiri dan orang lain), dan karya pelayanan biarawati di berbagai bidang.[3] 
Proses tersebut tentunya saling memberi pengaruh agar hidup biarawati 
semakin berkualitas. 
Subjek 1 dan 2 perlu usaha khusus untuk menyesuaikan diri 
dengan hal yang baru di biara. Penyesuaian tersebut berhubungan dengan 
cara hidup dan kebiasaan yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh 
subjek 1 dan 2.[34] [35] [48] [73] ... Seluruh subjek menyadari akan cara hidup bersama 
biarawati yang berkaul serta hidup dalam doa yang tidak selalu mulus. 
Kaul yang harus diimani adalah kemurniaan, kemiskinan, dan ketaatan. 
Ketiga subjek juga mengalami konflik membiara yang muncul dengan 
diri sendiri maupun orang lain.[89] Konflik tersebut muncul karena latar 
belakang dan pola pikir yang berbeda sehingga sering kali menimbulkan 
permasalahan antar sesama biarawati. Hidup sebagai biarawati juga 
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memiliki beberapa bidang karya pelayanan yang harus dijalani dan 
ditentukan oleh pimpinan. 
Hidup sebagai biarawati memang tidak mudah, ditambah lagi 
biarawati yang hidup di era zaman modern ini tentu saja memiliki 
tantangannya sendiri. Tidak dapat dipungkiri kehidupan membiara saat 
ini tidak dapat jauh dari perkembangan zaman tersebut terutama pada 
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bidang teknologi komunikasi. Perkembangan zaman menuju modernisasi 
sangat cepat berkembang. Keadaan yang terjadi saat ini adalah seorang 
biarawati akan dekat dengan hal-hal seperti itu bahkan ketiga subjek dan 
hampir semua biarawati yang hidup di zaman ini telah memiliki alat 
komunikasi yang canggih. Perkembangan teknologi akan membawa 
pengaruh dan perubahan pada biarawati. hal tersebut didukung dengan 
penelitian Susana (2012, h. 60) bahwa kehadiran teknologi yang bersifat 
personal ini juga menyebabkan tiap-tiap pribadi mempunyai dunia privat 
yang sulit ditembus oleh orang lain. 
Pada awalnya teknologi berkembang secara lambat, namun seiring 
dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia 
perkembangan teknologi berkembang cepat. Teknologi telah merubah 
pola pikir manusia itu sendiri, dan secara tidak langsung teknologi juga 
sangat mempengaruhi tindakan, dan pola hidup manusia (Ngafifi, 2014, 
h. 36-37). Pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan ketiga subjek 
bahwa perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi 
sangat mempengaruhi hidup doa para biarawati. Hidup doa dapat menjadi 
baik dan subur jika subjek dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan 
bijaksana. Namun sebaliknya jika biarawati tidak memiliki ketegasan dan 
kontrol diri yang baik, hidup doa akan terasa kering. Maka dari itu 
seorang biarawati perlu menyadari akan tantangan membiara dan kondisi 
yang terjadi di zaman modern ini. 
Ketiga subjek menyadari hal-hal antara lain : dampak dari 
perkembangan zaman bagi kehidupan biarawati, fungsi teknologi yang 
menawarkan berbagai kemudahan dan teknologi mempengaruhi hidup 
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doa. Subjek 1,2, dan 3 menyadari akan dampak negatif dan positif yang 
ditimbulkan dari perkembangan zaman. Rata-rata subjek juga mengetahui 
akan fungsi teknologi komunikasi yang ditawarkan. Semua subjek 
merasakan bahwa dampak dari perkembangan zaman dan fungsi 
teknologi tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi hidup doa. 
Hidup doa akan menjadi baik ketika subjek 1, 2, dan 3 dapat 
memanfaatkan teknologi komunikasi tersebut sebagai sumber informasi 
bahan doa. Tetapi hidup doa tidak akan berkualitas ketika tidak memiliki 
sikap tegas dalam mengkontrol diri dalam penggunaannya. 
Pada proses pencarian makna hidup sumber makna pasti akan 
sangat penting. Subjek memiliki beberapa sumber makna, antara lain : 
melalui kesulitan yang dialami oleh subjek 1, refleksi dengan menuliskan 
pengalaman pribadi dialami oleh ketiga subjek, kontrol diri dan sikap 
kerendahan hati dan kesederhanaan yang dialami subjek 2 dan 3. Hal 
tersebut didukung oleh pernyataan Frankl (dalam Boeree, 2004, h. 396) 
bahwa ada tiga nilai-nilai sumber untuk menemukan makna hidup yaitu 
nilai pengalaman, nilai kreatif, dan nilai attudinal (kebaikan-kebaikan).[46] [55] [34] ... 
Dengan demikian subjek telah memenui sumber-sumber untuk 
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menemukan makna. 
Kemudian tentu ada faktor yang mumunculkan makna, Frankl 
(dalam Inen, 2009) merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
munculnya kebermaknaan hidup yaitu spiritualitas, kebebasan, dan 
tanggung jawab. Pada subjek 1,2, dan 3 mampu melewati berbagai 
kesulitan dan menemukan makna dengan cara kemampuan berefleksi 
yang dimiliki, rata-rata subjek tekun dalam doa, berpikir positif, dan 
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memiliki kontrol diri yang baik. Hal tersebut merupakan bentuk dari 
spiritualitas, kebebasan, dan tanggung jawan yang subjek miliki. Stoltz 
(dalam Sardjono, 2015) juga menjelaskan faktor seseorang dapat 
menemukan makna yaitu jika individu mampu keluar dari berbagai 
pergumulan dan masalah berat dalam hidup yang dihadapi.[1] Sebagian 
subjek telah mampu keluar dari pergumulan yang dihadapai dengan sikap 
yang dimiliki. 
Setelah melewati semua proses tahapan pencarian makna, seluruh 
subjek telah menemukan makna hidup sebagai biarawati. Setelah menjadi 
biarawati, subjek 1 dan 2 selalu merasa diteguhkan ketika mengalami 
kesulitan. Kemudian pada subjek 1 dan 2 juga memiliki tujuan yang sama 
yaitu melayani dengan total. Peneguhan yang subjek 1 dan 2 dapatkan 
membuat semakin semangat dalam melayani dengan sepenuh hati dan 
total. Ketika mampu memberikan hal tersebut, muncullah makna menjadi 
seorang biarawati yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan subjek 
3 menemukan makna hidup ketika kehadirannya dapat memberikan 
kebahagiaan dan bermanfaat bagi orang lain. Hal tersebut diwujudkan 
dengan berusaha menjadi biarawati yang selalu bergembira dan dapat 
membantu siapa saja dengan sepenuh hati. Setelah seluruh subjek mampu 
menemukan makna hidup, terdapat dampak psikologis dari ketiga subjek. 
Subjek 1 merasa lebih dewasa dalam bertindak dan bertambah iman 
dalam menjalani panggilan. Subjek 2 dan 3 merasa bahagia menjadi 
berkat, bergembira dan tidak terbebani dalam menjalani panggilan hidup 
membiara.[6] 
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Seperti yang telah dijelakan sebelumnya, Darminta (dalam 
Sutrisno, 2011) mengungkapkan ada dua faktor yang membantu dalam 
penegasan panggilan yaitu faktor internal dan eksternal. Panggilan ketiga 
subjek juga telah ditegaskan dengan dua faktor tersebut. Ketiga subjek 
sadar akan pilihan hidup sebagai biarawati yang memiliki konsekuensi 
hidup dengan tiga kaul yaitu kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul 
ketaatan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hagang 
(2005, h. 108), menyatakan bahwa konsekuensi seorang biarawati tidak 
hanya dilahirkan dari kaul kekal biarawati tersebut, melainkan juga 
karena adanya gangguan penyesuaian diri, kebiasaan, pola pikir, 
ketertarikan terhadap lawan jenis, konflik-konflik dengan umat maupun 
teman sebiara, masalah ekonomi keluarga, penyakit kronis dan lain 
sebagainya. Ditambah lagi dengan kebebasan yang terbatas, waktu luang 
yang sedikit, rutinitas yang terjadwal, tidak menikah, hidup sederhana, 
serta terikat dengan peraturan gereja. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan yang subjek jelaskan, beberapa konsekuensi tersebut telah 
dialami seperti penyesuaian diri, pola pikir yang berbeda, konflik dengan 
teman sebiara.[110] 
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Tidaklah mudah untuk setia pada panggilan hidup sebagai 
biarawati, terlebih di era zaman modern ini. Banyak keprihatinan yang 
muncul, tawaran-tawaran yang serba instan merupakan tantangan besar 
yang dihadapi seorang biarawati. Hal tersebut pun dirasakan oleh subjek 
1 dan 2.[6] [34] [35] [48] ... Untuk tetap dapat bertahan dalam panggilan, seorang biarawati 
harus menemukan makna hidupnya karena hal tersebut penting untuk 
dicari. Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan Bastaman (dalam 
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Lubis dan Maslihah, 2012, h.33), makna hidup adalah hal-hal yang 
dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 
sesorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan.[3] [4] [5] ... Frankl 
mengatakan bahwa manusia bisa menemukan atau menciptakan makna 
hidup melalui kerja, pertemuan dengan keindahan dan kebenaran, melalui 
pertemuan cinta dengan sesama dan melalui pengalaman-pengalaman.[27] 
Proses atau tahapan pencarian makna hidup sangat berpengaruh 
bagi subjek dalam menemukan makna hidupnya sebagai seorang 
biarawati.[34] [35] Bastaman dalam penelitian (Charlys & Kurniati, 2007, p. 35) 
mengemukakan dalam menemukan makna terdapat lima tahap yaitu 
sebagai berikut (1) tahap derita, (2) tahap penerimaan diri, (3) tahap 
penemuan makna, (4) tahap realisasi makna, (5) tahap kehidupan 
bermakna. Pernyataan tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari 
subjek bahwa ketiga subjek telah melewati semua tahapan pencarian 
makna hidup tersebut. 
Pada tahap derita subjek harus melewati beberapa kesulitan hidup 
antara lain antara lain : subjek 1 dan 2 harus menyesuaikan dengan 
lingkungan baru, konflik di biara yang harus dialami oleh ketiga subjek, 
subjek 1 juga harus berjuang ketika mengalami kekeringan doa, dan 
menahan tawaran dan godaan zaman yang sangat dirasakan oleh subjek 2 
dan 3. Pada tahap derita ini subjek 3 juga masih harus berjuang dengan 
meninggalkan papa sendirian. Setelah itu masuk tahap penerimaan, yaitu 
subjek mulai menerima kesulitan dengan mengkontrol diri, bersabar, 
bertahan dan setia. Tahap ketiga yaitu subjek mulai menemukan makna 
hidup sebagai seorang biarawati. Rata-rata subjek memiliki tujuan untuk 
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pelayanan total dengan melayani secara total iman subjek bertambah 
karena selalu diteguhkan sehingga lebih dekat dengan Tuhan. Dengan hal 
tersebut subjek menemukan makna ketika kehadiran subjek dapat 
bermanfaat serta menjadi pembawa kebagiaan, dan menjadi berkat bagi 
orang lain. Tahap keempat realisasi makna, subjek mulai berani 
mengambil sikap dalam hidup. Subjek 1 dan 2 mulai mengingat 
komitmen yang telah dibuat dengan hidup berkaul, sedangkan subjek 3 
tetap bergembira dan setia dengan panggilan. Terakhir tahap kehidupan 
bermakna, yaitu subjek mampu menghayati makna hidup. Subjek 2 dan 3 
mampu menghayati makna hidup yang ditemukan sehingga dapat 
mencapai kebahagiaan dan selalu bergembira dalam menjalani panggilan 
hodup sebagai biarawati, sedangkan subjek 1 tidak menunjukan bentuk 
penghayatan makna tersebut. Pernyataan subjek 2 dan 3 tersebut sesuai 
dengan hasil penelitian Hagang (2015, h.109) bahwa jika makna hidup 
terpenuhi akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang 
berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia 
(happiness).[9] [81] [84] [17] ... 
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Berdasarkan data yang telah diperoleh, proses dan makna hidup 
yang diperoleh setiap subjek berbeda satu dengan lainnya. Seperti yang 
dijelaskan oleh Frankl (2003, h.123) bahwa makna hidup satu orang 
berbeda dengan yang lainnya, dari hari ke hari dan dari jam ke jam.[3] Proses 
atau tahapan pencarian makna hidup yang disampaikan Bastaman juga 
dapat diaplikasikan oleh biarawati dalam pencarian makna hidup, 
meskipun ada tahapan yang tidak dialami oleh subjek. Dengan 
memperoleh makna hidup subjek dapat menghayati dan bertahan dalam 
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panggilan sebagai biarawati. Pencapaian makna hidup serang biarawati 
juga akan memberikan dampak psikologis yaitu lebih dewasa dalam 
bertindak, bertambahnya iman dalam menjalani panggilan membiara, 
merasa bahagia, merasa gembira dan tidak terbebani sebagai biarawati. 
Sebuah penelitian tentu tidak terlepas dari kekurangan. Pertama, 
pemilihan subjek berasal dari konggregasi yang sama. Akan lebih baik 
jika subjek erasal dari konggregasi yang berbeda karena memiliki spirit 
doa dan ajaran yang berbeda. Selain itu, seharusnya data mengenai 
pengaruh zaman modernisasi dan proses hidup membiara diungkap lebih 
dalam agar jelas dan lengkap. 
Kelebihan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam 
penemuan makna hidup cukup lengkap karena mencakup semua tahapan 
dan proses diungkap. Selain itu, pengambilan data yang dilakukan oleh 
peneliti dilakukan dalam waktu yang cukup lama sehingga peneliti dapat 
memahami maksud dari subjek.[6] [2] 
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BAB VI 
KESIMPULAN dan SARAN 

A.[2] [6] [10] ... Kesimpulan 
Makna hidup biarawati di era zaman modern : 
1. Tujuan menjadi biarawati adalah untuk melayani dengan total, yaitu 
dengan memberikan diri seutuhnya dalam karya keselamatan Tuhan. 
2. Dalam pelayanan biarawati merasa diteguhkan dalam panggilan 
sehingga semakin dekat dengan Tuhan dan yakin akan pangggilan 
hidup membiara. 
3. Pengalaman yang telah dilewati membuat makna hidup biarawati 
semakin muncul, yaitu ketika kehadirannya menjadi berkat bagi setiap 
orang. 
Proses pencarian makna hidup biarawati :[16] [19] [29] ... 
1. Dalam pencarian makna hidup membiara, seorang biarawati melalui 
tahapan atau proses pencarian makna. Tahapan tersebut antara lain : 
tahap derita, tahap penerimaan diri, penemuan makna, tahap realisasi 
makna, dan kehidupan bermakna. 
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2. Sumber makna hidup biarawati berasal dari kesulitan dan tantangan 
hidup membiara, refleksi (menulis pengalaman pribadi), pengolahan 
diri (renungan, meditasi), dan sikap kerendahan hati serta 
kesederhanaan. 
3. Faktor-faktor yang memunculkan makna hidup seorang biarawati 
antara lain : kemampuan refleksi yang baik, percaya pertolongan 
Tuhan, tekun dalam doa, berpikir positif, dan kontrol diri yang baik. 
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Proses hidup membiara dan pengaruh perkembangan zaman modern bagi 
biarawati : 
1. Dalam kehidupan biarawati memiliki beberapa proses yang harus 
dijalani yaitu hidup doa sebagai kebutuhan dasar, hidup bersama 
dengan kaul dan aturan konggegrasi, karya pelayanan yang harus 
diterima, serta konflik dalam biara yang sering terjadi, dan 
penyesuaian diri dengan hal-hal yang selalu baru. 
2. Perkembangan zaman terutama di bidang teknologi komunikasi dapat 
memberikan dampak nagatif dan positif bagi kehidupan seorang 
biarawati. Dampak positif dari perkembangan tersebut yaitu mampu 
memberikan informasi terbaru sehingga menjadi bahan untuk 
didoakan. Dampak negatif lebih memiliki efek yang besar bagi 
biarawati karena mengurangi kualitas hidup dalam membiara. 
3. Fungsi teknologi yang ditawarkan di zaman modern ini memberikan 
pengaruh terhadap hidup doa biarawati. Hadirnya teknologi yang 
canggih dalam kehidupan membiara membuat biarawati menjadi lupa 
waktu, sehingga tidak fokus dan hidup doa terasa kering. 
Faktor-faktor yang mendukung perempuan menjadi biarawati : 
1. Terdapat faktor internal yang mendukung subjek memutuskan 
menjadi biarawati, antara lain : tertarik dan dekat dengan figure 
seorang suster, bercita-cita menjadi biarawati, memperbaiki hubungan 
dengan keluarga, kurang diperhatikan oleh orang tua, ingin bertobat 
dari pergaulan bebas dan tertantang meninggalkan kemewahan. 
2. Selain itu terdapat faktor ekternal, yaitu keluarga mengajarkan untuk 
rajin berdoa serta aktif di gereja, dan dukungan dari keluarga. 
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B. Saran 
1. Bagi biarawati 
a. Dalam menghadapi perkembangan di era zaman modern ini 
sebaiknya biarawati semakin menambah usaha dan meningkatkan 
kualitas hidup doa dengan pengolahan diri dan refleksi secara 
konsisten dan berkelanjutan. 
b. Sebaiknya biarawati lebih memiliki sikap yang tegas dalam 
menggunakan teknologi-teknologi yang ditawarkan pada era 
zaman modern ini, sehingga dapat mengatur waktu dengan baik. 
2. Bagi orang terdekat biarawati 
Sebaiknya, teman sebiara, teman satu karya maupun rekan 
lainnya yang merasa dekat dengan subjek memberi dukungan akan 
panggilan membiara yang dijalani subjek dan selalu mengingatkan 
untuk tetap bertahan dalam panggilan sebagai biarawati. 
3. Bagi penelitian selanjutnya 
Diharapkan pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika 
menggunakan subjek yang berasal dari konggregasi yang berbeda 



sehingga memiliki data pembanding.[2] [6] [56] [10] ... Sebaiknya menambah jumlah 
subjek penelitian agar data yang didapat mengenai makna hidup 
biarawati lebih lengkap. 
4. Bagi peneliti 
Sebaiknya peneliti lebih mampu mengungkap tentang 
pengaruh perkembangan zaman bagi kehidupan biarawati. 
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