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LAMPIRAN A 
Panduan Wawancara dan Observasi  
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PANDUAN WAWANCARA 

Identitas Subjek 

Nama lengkap  : 

Nama panggilan : 

Tempat, tanggal lahir : 

Alamat rumah  : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

Jumlah anak  :
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Panduan Wawancara 

tema pertanyaan 

Proses 

perjalanan 

pernikahan 

jarak jauh 

1. Bagaimana awal Ibu bertemu dengan suami ? 

2. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk menikah 

dengan suami ? 

3. Peristiwa-peristiwa apa saja yang membahagiakan dan 

menyedihkan selama menjalani pernikahan jarak jauh ? 

4. Menurut ibu, apa arti dari mencintai ? 

5. Dengan penjelasan yang sudah diberikan, apakah ibu 

mencintai suami Ibu ? Apa makna cinta menurut Ibu ? 

6. Bagaimana perasaan awal ibu harus berpisah dengan 

suami dalam jangka waktu yang lama ? 

7. Keputusan untuk menjalani LDM disepakati kedua 

belah pihak atau keputusan satu pihak ? 

8. Bagaimana ibu memaknai/memahami bahwa harus 

berpisah sementara waktu dengan suami ? 

9. Bagaimana dengan komunikasi jarak jauh ? 

10. Mengurus keperluan rumah dan anak sendirian, 

bagaimana dengan proses pengambilan keputusan? 

Apakah situasional/keputusan bersama/keputusan 

sendiri ? 
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11. Hambatan-hambatan yang dirasakan dan pengalaman 

buruk yang terjadi selama menjalani pernikahan jarak 

jauh ? 

12. Bagaimana menyikapi omongan-omongan yang 

mungkin terjadi di lingkungan sosial tentang tinggal jauh 

dari suami ? 

13. Apakah pernikahan jarak jauh memberikan dampak 

sampai ke pekerjaan ? (ex : kepikiran suami yg jauh, 

suami sedang sakit) 

14. Apakah ada sifat yang berubah dari Ibu semenjak 

menjalani pernikahan jarak jauh ? 

Makna Hidup 

15. Apakah ibu mengenali diri ibu sendiri ? (seperti potensi, 

kelebihan kekurangan) 

16. Apa saja tujuan hidup Ibu ? 

17. Apa komitmen hidup Ibu ? 

18. Apa saja mimpi-mimpi Ibu ? baik dahulu dan sekarang 

(ex : dulu pengen kerja di kantor, menikah usia muda, 

bahkan tidak pernah tinggal jauh dari suami) 

19. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sehari-hari 

? (ex : kegiatan pekerjaan, lingkungan) 

20. Dalam kehidupan tentu ada suka dan duka, bagaimana 

cara ibu menyikapi setiap persoalan dan permasalahan 

di dalam kehidupan ? 
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21. Saat menikah dan menjalani LDM, seperti apa Ibu 

memaknai aktivitas yang dilakukan tanpa sosok suami 

yang hadir secara fisik ? 

22. Bagaimana relasi dengan orang lain ? (tetangga, rekan 

kerja, keluarga, anak, sahabat) 

23. Apakah ada sosok yang selalu menjadi tempat curhat 

Ibu/mendukung ibu saat sedih karena LDM ? 

24. Sebagai umat yang beragama, bagaimana kegiatan 

spiritual (agama) dalam kehidupan Ibu ? 

25. Bagaimana Ibadah/Hubungan spiritual menjadi 

penyemangat hidup ? 

26. Dengan segala dukungan sosial, spiritual (agama), 

kegiatan yang positif, pemahaman diri atas apa yang 

terjadi, apakah Ibu puas dengan kehidupan ibu untuk 

tinggal jauh dari suami ? Jika puas, puas seperti apa 

yang ibu rasakan ? 

27. Apa makna hidup yang Ibu dapatkan dari perjalanan 

pernikahan dengan Suami ? 

28. Bagaimana proses untuk mendapatkan makna hidup 

tersebut ? (ex : relasi kuat makna hidup nambah, anak 

& ortu support jd nambah) 

29. Apa harapan ibu ke depan dengan kondisi seperti ini ? 

baik untuk ibu sendiri, suami, anak-anak, bahkan untuk 

keluarga sepenuhnya. 
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Panduan observasi 

Tema Observasi 

Pernikahan Jarak jauh dan 

Makna Hidup 

1. Penampilan Fisik 

- Mengenakan pakaian rumah/seragam 

kantor/pakaian formal 

- Terlihat pucat/segar 

2. Ekspresi wajah 

- Terlihat senang/sedih 

- Ekspresi datar/sumringah 

3. Gerak tubuh 

- Menunjukkan gestur responsif dalam 

menjawab 

- Terlihat lemas 

4. Cara menjawab 

- Santai, memikirkan sejenak apa yang harus 

dikatakan 

- Bercerita hal lain sebelum masuk ke topik 

- Respon lama dalam menjawab 



89 
 

 
 

Persebaran pertanyaan 

Tema No. Pertanyaan 

Perjalanan pernikahan jarak jauh 1, 2, 3, 6, 7, 11 

Memahami diri 4, 14, 15, 16, 17, 27, 

28 

Bertindak positif 5, 9, 10, 26 

Pengakraban hubungan 12, 22, 23 

Pendalaman catur nilai (Creative values, experiental values, 

attitudinal values, hopeful values) 

8, 13, 18, 19, 20, 21, 

29 

Ibadah  24, 25 



 
 

90 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 
Rekapan Hasil Wawancara
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Lampiran 1.1. Hasil wawancara subjek M 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Bu, mau nanya nih, Ibu 

gimana sih bisa kenal sama 

bapak ? Boleh diceritakan 

gak, sekilas aja. Mungkin 

temen satu kampung atau 

tetangga rumah waktu di 

Magelang ? 

Gimana ya.. ya cuman ketemu aja, 

papasan aja. 

    

Dimana tuh bu ? Ya.. di Muntilan sini. Ketemu, jalan-

jalan ketemu, terus bapaknya main 

ke rumah saya. 

    

Hubungan lebih lanjut ya Iya, terus saya main ke tempat 

bapaknya, terus akhirnya tunangan, 

terus nikah. 

    

Bapak orang asli Muntilan 

bu ? 

Enggak, Samigaluh. 
    

Oo kulonprogo ? 

Ketemunya di ? 

Ya di Muntilan  
    

Wah jauh juga ya... Bapaknya kan sering main ke 

Muntilan, gak taunya ketemu. 
    

Terus, apasih yang 

memutuskan ibu untuk 

menikah dengan Bapak ? 

kan 11 bulan tuh sudah 

kenalan terus tunangan 

Ya, rasa tanggung jawab bapak, 

pertama, tanggung jawab kepada 

keluarga tu kayaknya bener-bener 

orangnya, ya.. gitulah, pokoknya 

tanggung jawab sama keluarga, 
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terus memutuskan untuk 

menikah 

gak macem-macem. Orangnya 

cuman gitu-gitu aja. 

Sopan gitu ya Ya sopan     

Itu waktu Ibu ketemu 

Bapak, Bapak udah kerja ? 

Udah 
    

Berarti waktu itu lagi main di 

Muntilan gitu ? 

Iya pas cuti, dia main ke Muntilan, 

e... terus ketemu saya, terus ya itu 

berlanjut, sampe nikah, sampe 

sekarang 

    

Tapi Ibu tau gak waktu itu 

Bapak kan lagi di Papua, 

maksudnya yakin ga 

dengan waktu itu menjalani 

pacaran, terus tunangan, 

terus menikah dengan 

hubungan jarak jauh, dari 

awal sudah yakin gak ? 

Iya.. saya dari awal sudah yakin, 

punya komitmen ya.. waktu 

pacaran ya.. kita gak pacaran tapi 

akan ke jenjang selanjutnya. 

Tapi, dengan catatan dah punya 

komitmen kalo kita tinggalnya 

nanti jauh-jauhan. E... motivasinya 

apa... ya rumah tangganya tuh 

kelak cukuplah untuk kehidupan 

ke depannya 

Subjek memiliki 

komitmen untuk LDM 

dengan suami 

 

 

 

Ada harapan yang 

dicapai untuk LDM 

 

Memahami diri 

 

 

 

 

 

Hopeful Values 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

HV 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

++ 

Ooo berarti sudah 

dipikirkan juga ya untuk ke 

depan bahwa akan terus 

berlanjut  

He eh. Tapi yang pertama modal 

percaya, dan berusaha jangan 

sampai menyakiti. Itu, modalnya 

cuman itu. Percaya, sama.. 

yaudah percaya itu tadi. Ntah 

gimana-gimana kita gak tau juga, 

kayaknya bapaknya itu bisa 

dipercaya. Orangnya gak neko-

neko itu aja. 

Subjek percaya 

dengan sikap suami 

untuk LDM 

Bertindak 

positif 
BP +++ 

Bapak anak ke berapa bu ? Dua     
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Dari ? Empat bersaudara. Saya juga anak 

kedua 
    

Kalau dulu mungkin waktu 

pacaran sama Bapak tu kan 

memang jarak jauh, ada 

gak sih Bu kayak mungkin 

dari pihak keluarga masing-

masing tuh berat  kayak 

yakin gak, kayak istilahnya 

masih meragukan gitu ? 

e.. saya dulu kurang tau ya. Tau-tau 

udah abis nikah. Jadi dulunya saya 

tidak tau 

    

Tidak tau kalo ada yang 

meragukan ? 

Hu uh.. hu uh.. tapi ya.. ya kalo 

sudah punya komitmen percaya 

ya udah jalanin aja. 

Adanya keraguan 

dari keluarga dengan 

hubungan subjek 

Pengakraban 

hubungan 
PH + 

Kalau boleh tau Bu yang 

meragukan itu, keluarga 

terdekat kah atau kayak 

misalnya cuman tetangga 

Cuman terdekat.. terdekat dari sang 

ayah 
    

Meragukannya kenapa Bu 

? mungkin karena kayak 

kuat gitu ya istilahnya 

mengece gitu ? 

Ya kayak dia itu gak percaya 

sama saya . ya pokoknya pribadi 

sekali sih, tapi menyakitkan tapi 

ya sudahlah. 

Adanya keraguan 

dari keluarga dengan 

hubungan subjek 

Pengakraban 

hubungan 
PH + 

Terus bu yang jarak jauh ini 

kan udah 27 tahun, 

peristiwa-peristiwa 

membahagiakan yang 

pernah ibu rasakan selama 

LDR 

Yang membahagiakan e... apa ya.. 

tetap ada rasa cinta, tetap ada 

komunikasi yang lancar apalagi 

sekarang ini, ada itu apa..e.. bisa.. 

kayak imo 

    

Videocall ? He eh videocall, jadi tetep kayak 

ada komunikasi. 
    



94 
 

 
 

Kalo pengalaman yang 

paling Ibu senengi gitu ? 

mungkin selama 27 tahun 

ini, yang paling seneng 

momen-momen apasih pas 

LDR ? 

e.. pas lahiran anak-anak juga, itu 

yang paling momen saya.. soalnya 

bapak perhatiannya tertuju sama 

anak-anak. Juga apa ya.... 
    

Misalkan pas Bapak pulang 

? 

Iya.. kalau pas pulang e... itu sering 

main-main bersama, terus cuman 

ya ada ada susahnya juga. Ada 

senengnya ada susahnya, 

susahnya tu kurang keterbukaan. 

Jadi bapak tu kalo ada apa 

cuman diem. Kalo gak ketahuan 

cuman diem, sampe sekarang. 

Tapi.. ya saya tetap bertahan. 

Sampai kapanpun tetap 

bertahan. Memang apapun yang 

sudah terjadi, harus bisa 

bertahan, demi anak-anak dan 

demi keluarga. 

 

 

Suami kurang 

terbuka dan subjek 

tidak tahu apa – apa 

 

Subjek memilih 

bertahan dengan 

apapun yang terjadi 

demi keluarga 

 

 

Attitudinal 

values 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

AV 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo momen-momen yang, 

tadi kan membahagiakan 

misalnya bapak pulang 

diajak main, terus sedihnya 

pas apa Bu pas LDR ? 

Sedihnya itu, kalo ada masalah 

keluarga. Apa, misalnya kayak e.. 

apa ya.. keluarga sana ada yang 

membutuhkan, Ibu gak dikasi tau, 

cuman keputusannya cuman 

sepihak. Jadi Bapak sendiri yang 

langsung ngasih tanpa 

sepengetahuan saya. Saya yang 

paling bikin... hati agak jengkel tu ya 
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itu. Tapi ya sudah saya 

kembalikanlah, ya sudahlah 

memang itu caranya. Tapi ya saya 

mung berharap kedepannya ada 

keterbukaan gitu. Itu kan sering 

jadi masalah biasanya. 

 

 

Adanya harapan dari 

subjek agar suami 

lebih terbuka 

 

 

Hopeful Values 

 

 

HV 

 

 

+++ 

Tapi tu kurang terbukanya 

Bapak itu dari dulu masih 

jaman pacaran sampai 

sekarang ? 

Pas pacaran saya kurang tahu 

pasti, ya.. soalnya ya... kayak apa 

ya.. cepet gitu loh.. terburu-buru 

nikahnya. Padahal juga gak tau 

apa-apa. E.. ya itu tadi cuman apa 

yo.. ngarani hahaha 

 

 
   

Berarti tadi merasa kurang 

terbuka ya Bapak jadi kalo 

ada apa-apa satu pihak 

Ya, cuman itu. Kalo yang lain sih no 

problem. Kalo gak ada terbuka.. 

kalo saya misalnya saya ada apa, 

saya ngomong dulu.. 

    

Itu dari ibunya, kalo bapak 

sering diem ? 

Sering diem. Yang paling saya... 

tapi ya saya udah gak papa. Udah 

terbiasa begitu 

Subjek merasa 

terbiasa dengan 

sikap suaminya 

Attitudinal 

values 
AV ++ 

Bu mau nanya nih kalo 

menurut ibu apa arti dari 

mencintai ? 

Mencintai yo... menerima 

kekurangan dan kelebihan 

pasangan kita 

Pengertian mencintai 

menurut subjek 
Memahami diri MD +++ 

Kalo menurut ibu sendiri 

apakah dengan arti 

mencintai, ibu sudah 

menerapkan begitu ? 

Ya... menerapkan sih ya... 

kayaknya sudah. Tapi ya... ya..itu 

ya sudah seperti itu. Saya sudah... 

tapi ya penilaian anak-anak kurang 

tau saya. Saya kalo menurut saya 

ini sudah, tapi orang lain ada ya 
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coba pak, atau anak-anak ibu kok 

ini. 

Kalau ibu sendiri makna 

cintanya ibu apasih ? 

Makna cintanya ya... apa yo... ya 

menerima kekurangan dan 

kelebihan itu maknanya. Terus 

saling pengertian, saling percaya 

dan ya itu punya komitmen 

apalagi kalo kita orang Katolik ya 

nanti sampai kita matipun 

semoga bisa bersama  

Subjek menerima 

kekurangan dan 

kelebihan pasangan 

 

Subjek memegang 

teguh sesuai 

kepercayaan 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

Ibadah 

 

 

BP 

 

 

 

 

IB 

+++ 

 

 

 

 

++ 

Berarti berpegang juga ya. 

Oiya bu waktu awal-awal 

Ibu kan tau kalo Bapak 

pacaran terus menikah, Ibu 

perasaannya nih jadi 

pengantin baru terus harus 

berpisah tu gimana rasanya 

? 

Oh saya mah biasa aja. Saya sudah 

terbiasa ditinggal jadi ya... biasa 

ajalah. Enggak, enggak gitu 

ditinggal terus nangis-nangis gini 

gini saya. Ah biasa aja kok, besok 

kan pulang, kan tujuannya dia pergi 

bukan untuk yang lain-lain, kan 

untuk mencari nafkah, rejekinya 

disana. Jadi yo saya percaya 

ajalah.. percaya kalo bapak tujuan 

nyari rejeki, ya terbukti sampe 

sekarang, ada buktinya, seperti ini 

karna hasil kerja keras bapak 

disana. Saya kan disini cuman 

sebagai bendahara hahaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu hamil anak pertama 

juga bapak jauh ? 

Iya  
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Terus waktu ngidam ? Saya gak... gak jenisnya gak manja 

ya, jadi apa-apa ya saya mandiri ya, 

cari sendiri, apa yang pengen cari 

sendiri 

    

Terus ada yang komen gak 

bu hamil gak ditemeni ? 

Ya ada... dikomen negatif, kalo 

yang di pucung tu ngapain kok 

gak ada PIL lain gitu.. 

Mendapat komentar 

negatif saat hamil 

Pengakraban 

Hubungan 
PH + 

Wah dikomen-komen gitu 

ya 

He em he em. Tapi saya tidak bisa, 

saya tetap percaya tidak akan 

seperti itu hahaha 

    

Waktu melahirkan ada 

bapak bu ? 

e.. yang e... yang ditungguin bapak 

cuman Rea, yang dua enggak 

soalnya e.. maju ya waktunya, 

waktu Dika itu kan perkiraan 

tanggal 27, Bapak sudah pulang 

tanggal 21 pikirnya tgl 27 kan baru 

lahir ternyata tanggal 20 lahir, jadi 

Bapak gak bisa nunggu, kalo yang 

si bungsu yang adeknya Rea tuh, 

maju satu bulan, jadi barusan bapak 

sudah sampai sana, satu bulan 

kemudian, lahir. Jadi harusnya 

sembilan bulan, delapan bulan 

lahir, jadi gak ditungguin.. cuman 

Rea doang hahaha 

    

Tapi ibu waktu dapat 

omongan-omongan gitu, 

Ibu pernah gak ngelapor ke 

bapak ? 

Ya pernah sih waktu itu ada yang 

ngatain saya jelek hatinya terus 

gimana-gimana tetangga saya 

ngomongnya. Bapaknya tu 

Mendapat komentar 

negatif dari tetangga 

Pengakraban 

Hubungan 
PH + 
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sempat marah-marah, padahal tak 

suruh diem aja, Pak gak usah, biar 

aja. Gak terima, pernah kejadian itu 

Terus sakit hati gak dengan 

omongan gitu ? pernah 

terbesit gak oh aku aja yang 

pindah gitu 

Enggak. Bapak tu pernah down gak 

mau kerja waktu si bungsu 

meninggal, adeknya Rea. Tapi Puji 

Tuhan ada yang menguatkan 

supaya anak yang masih hidup itu 

butuh biaya dan butuh dukungan 

dari bapak, kalo bapak gak kuat 

otomatis ibuk sama anaknya juga 

gak kuat. Untung ada yang 

mengingatkan itu terus jadi Bapak 

kerja lagi sampe sekarang, sampe 

nanti pensiun  

    

Tapi dulu ibu berniat buat 

ikut bapak pas masih awal-

awal nikah ? 

Enggak, enggak. Soalnya gak ada 

perumahan juga, gak ada sodara. 

Em.. cuman bapaknya kan di mess 

bujang itu kan mau dimana, disana 

mahal juga apa-apa, jadi ya udah 

demi anak-anak kita ngalah, LDR-

an gapapa hahaha... 

 

 

 

 

Menjalani LDM demi 

kebutuhan anak-

anak 

 

 

 

 

Memahami diri 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

++ 

Tapi waktu kecil anak-anak 

sudah diberi penjelasan ? 

Sudah, dari kecil bapak sudah kerja 

disana, di Papua, kamu gak boleh 

nakal. Dika, Rea tuh sudah tau. 

Trus ya dulu kan liat bapaknya 

kayak orang asing. Saya juga 

hampir mau nangis, Si Dika tu sama 

bapaknya kalo dipegang gak mau, 
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bapaknya suruh pergi, dipikir itu 

bukan bapaknya. Ya itu memang.. 

tapi dulu. Tapi berjalannya waktu 

kan anak itu tau wesan. Oh bapak 

saya kerja untuk saya, saya bisa 

begini karena apa, si Rea itu, dekat 

sekali toh sama Bapaknya. Jadi, 

tau... 

Bapak pulang berapa lama 

bu ? 

Habis nikah, itu setengah tahun, 

enam bulan sekali. Terus, selang 

berapa tahun gitu trus tiga bulan 

sekali, terus sekarang 1,5 bulan 

sekali. 

    

Lebih intens ya.. Iya, sudah tua kan hahaha jadi 

mager pulang. Waktu muda kan 

nyebelin sudah gak pulang 

setengah tahun, anak-anak bapak 

kalo gak pulang malah do suka, 

kalo bapaknya pulang anak-anak 

malah kayak menghindar gitu. 

Hahaha ya maklum karena jarang 

ketemu gitu. 

    

Anak-anak iri gak sih Bu 

waktu kecil misal di sekolah 

liat diantar jemput sama 

bapak  

Enggak pernah, anak-anak tuh 

otomatis kok sudah tak kasih tau 

jadi gak pada komplain gak diantar 

bapak gapapa, mandiri. Emang tak 

kasih tau dari awal. 

    

Terus bu untuk keputusan 

yang LDR, berarti ini 

Dua belah pihak, saya dengan 

bapaknya sudah komitmen 
 

 

Memahami diri 

 

MD 

 

+++ 
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keputusan dua belah pihak 

atau keputusan satu pihak ? 

memang harus jauh-jauhan, 

cuman demi anak-anak, coba 

masa depan anaklah, kalo bapak 

disini kan otomatis ekonominya 

juga takutnya kurang. Ya, 

berkorban sedikit demi anak-anak 

gak ada masalah hahaha.  

Keputusan untuk 

LDM disepakati oleh 

dua belah pihak 

Bagaimana ibu bisa 

memahami memaknai 

kondisi ibu harus LDR 

cukup lama sekali dengan 

bapak ? 

Sebetulnya sih kalo LDR juga 

berat. Berat sekali, apalagi anak-

anak ada yang nakal, saya harus 

bisa berperan sebagai ayah juga 

sebagai ibu bagi anak-anak saya. 

Tapi saya juga e.. berusaha supaya 

anak-anak dekat sama saya tidak 

seperti.. tidak seperti orang tua, jadi 

e.. biar kayak e.. temen gitu jadi 

udah dari dulu kalo ada keluh kesah 

apa anak-anak mesti ngomong 

sama saya. Saya ya... ya dibilang 

berat ya berat dibilang enggak ya 

juga enggak. Tak nikmati aja, atau 

dibikin enjoy kan akhirnya kan gak 

terasa, waktu jalan terus  

Subjek merasa 

bahwa LDM berat 

karna harus 

berperan ganda 

Experiental 

values 
EV ++ 

Tapi ditengah jalan pernah 

kepikiran gak sih bu udah 

gak kuat ingin pindah ikut 

bapak ? 

Enggak, enggak pernah saya 
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Karena memikirkan anak-

anak ? 

Buat anak-anak iya, supaya anak-

anak ya pendidikannya bisa 

setinggi.. bisa tinggi terus ya 

keperluan apa-apa bisa.. untuk 

sementara, nanti kan bapak 

pensiun kan kita sama-sama terus 

gak kayak LDR, gak ada seninya 

hahaha. Kalo LDR kan kalo pulang 

waduh yo seneng ada perasaan 

gitu, tapi kalo udah gak LDR kan 

cuman itu-ituu aja. Kalo LDR kan 

ada kesannya tanggal berapa ya 

bapak pulang, waduh kok saya 

pulang ya hahaha 

Menjalani LDM demi 

kebutuhan anak-

anak 

Memahami diri MD +++ 

Berarti bu dulu waktu Rea 

masih asrama, kan cuman 

Ibu sama mas Dika yang di 

rumah, merasa sepi gak sih 

bu ? Pernah keinget gitu 

gak masa-masa sama 

Bapak, bapak disana 

ngapain, kesehatannya 

gimana 

Iya iya sering sih 

    

Terus pas bapak sakit gitu 

tapi gak ngomong ? 

Tetep kerasa kok hahaha 
    

Ikatan batin ? Hahaa saya tanya, sehat pak, 

sehat. Kok ibu ngerti kalo aku flu, ya 

sering gitu lah haha 
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Wah jodoh udah ikatan 

batin ya 

Iyalah, kalo ada apa-apa pasti ya, 

terasa, bapak ki ngopo yo tumben.. 

ngopo yo, sering terasa, tapi saya 

selalu positif thinking, walaupun 

sering gitu yo wes ben lah, tak ambil 

yang positif-positifnya aja. 

    

Kalo ada permasalahan 

bapak selalu menceritakan 

ke ibu gak atau memendem 

yang kayak ibu ceritakan ? 

Ya, kalo soal pekerjaan sih 

kadang dia minta solusi saya 

misalnya mau naik jabatan, bu 

aku kan dulu cuman operator 

bapaknya, kalo saya diangkat staf 

gimana ya bu, nanti hasilnya begini, 

turun, ya ada omongan sama saya. 

Ya kira-kira bapak nyaman gak, 

kalo bapak nyaman ya dikerjain 

kalo enggak ya jangan. Kalo bapak 

suka ya oke, misalnya ada 

temennya yang belum diangkat gak 

pak, aku terakhir bu. Kalo bapak 

terakhir ya udah, lanjut aja pak. Tak 

support support gitu hahaha 

Subjek dilibatkan 

dalam pengambilan 

keputusan suami 

Attitudinal 

Values 
AV ++ 

Terus kalo yang masalah 

komunikasi, kalo dulu kan 

handphone sangat jarang, 

dari jaman awal ibu pacaran 

sampe sekarang bisa 

videocall, komunikasinya 

gimana sih bu? 

Hm... kalo dulu sih ada telpon 

rumah, yang model jadul itu, dulu 

kan belum punya, saya sering ke 

wartel, e.. sering telpon itu, kalo 

enggak telegram. Kan telegram 

cepet nyampenya. Bapak mau 

pulang aja telegram, bu aku pulang 
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tanggal sekian hahaha pake 

telegram. 

Masih jaman surat gak dulu 

bu ? 

He eh waktu pacaran. Ke Papua tu 

satu bulan yang akan datang lagi 

sampe.  

    

Pesannya udah kadaluarsa 

gitu ya ? 

He eh he eh, jadi kita mau pesen 

apa.. tapi biasanya kalo anu telpon 

di wartel, yang punyanya bapak di 

kantor ada telepon, ya cuman gitu-

gitu aja, kalo anaknya sakit juga 

bapak sering terasa. Dika sakit pak, 

ya ya.. ya ada ikatan batin juga, 

namanya suami istri hahaha ikatan 

batinnya juga kuat. 

    

Setelah itu kan jaman udah 

bisa masa sms, berarti sms 

gitu bu ? 

Iya cuman sms, ada sms ya bisa-

bisa ada telpon, jadi bisa 

komunikasi lancar, kalo dulu ya 

cuman numpang, numpang aja 

dibilangi yang enggak-enggak. Ya... 

udah terus pasang sendiri. 

    

Oo numpang telepon ?  He eh ditetangga itu, lama-lama gak 

enak kan terus pasang sendiri, gitu. 
    

Tapi waktu bapak melamar 

itu secara langsung ato 

melalui telepon ? 

Enggak, bapak ibunya sudah, 

waktu saya pacaran dulu, bapak 

bilang kan mau melamar, udah 

bapak ibunya pas bulan oktober itu 

pergi ke rumah saya untuk 

melamar. Saya pikir cuman main-

main, gak beneran. Ternyata, 
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beneran. Oh orangnya serius bisa 

tanggung jawab, sama nanti kelak 

sama anak-anak keluarga bisa 

Pake telegram, pos gitu 

berapa tahun bu ? 

Dari 92 sampai 96an ya, 95 ndak 96 

pokoknya Dika udah lahir itu masih 

surat-surat. 92 – 95 itu masih minim 

komunikasi sama bapak. Tapi, ya 

itu tadi model percaya gitu aja 

sudah enak  

    

Trus dulu juga atm belum 

ada, kalo bapak ngirim gitu 

? 

Transfer gitu lewat BRI, tapi kan gak 

pake atm, ambil langsung ke bank, 

masih jaman jadul. Gak kayak 

sekarang, sekarang kan atm bisa  

    

Bu kalo ada keperluan 

kebutuhan misal mau ada 

acara, anak sekolah sakit 

pengambilan keputusan 

gimana bu ? 

Ya.. kita ngomong bersama, pak ini 

ada ini ini ini, terus kebutuhannya ini 

ini ini, ya ya memang diambil sama-

sama, jadi baiknya gimana pak, 

kalo ada masalah gini, baiknya 

gimana. Terus bapak, terserah ibu. 

Kalo sudah ngomong terserahnya 

saya, ya saya mau gak mau yang 

harus pusing-pusing mikir ini 

mikir itu tak pikir sendiri 

 

 

 

 

 

 

Subjek keberatan 

jika harus mengurus 

semuanya sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

Jadi mikir sendiri bu ? Iya sering gitu Hal tersebut sering 

dilakukan  

Contoh sederhananya Bu ? Ya sederhana kalo mau ada acara 

hajatan, bapak kayak wah ibu 

waelah sing mikir bapak tinggal 

ninggal beres, a.. trus beli apa juga 

Mengurusi beberapa 

keperluan dan suami 

tinggal beres 
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itu pokoknya bapak tinggalnya 

beres, dah ibu aja yang... sering 

gitu. Misalnya beli, beli tanah, beli 

rumah, itu juga sering  

Termasuk kebutuhan yang 

sangat besar sekali bapak 

tinggal nerima beres gitu ? 

Iya, jadi saya yang ngelola. 

    

Bapak ngasih ke Ibu karena 

disana bapak pusing atau 

percaya ke Ibu ? 

Percaya sama saya. Jadi beli apa-

apa juga.. pak iki nek misalnya 

harus pake nama saya gak pake 

nama bapak gimana ? yo ndak 

papa bu. Sing penting gawe wong 

loro lancar, dah sering gitu jadi ya 

percaya sih, jadi nggak kepikiran 

macem-macem gitu gak  

Suami percaya 

subjek bisa 

mengurusi keperluan 

rumah tangga 

Creative 

Values 
CV ++ 

LDR tetap modal percaya, 

ada masa-masa sedih ? 

Ya sering sih saya merasa sedih 

merasa di bully, merasa di anu, tapi 

saya udahlah... biarlah, Tuhan 

sendiri yang menunjukkan. Saya 

yang bener atau saya yang salah, 

yang kuasa yang tau. Saya 

nerimo. 

 

 

Subjek berserah 

kepada Tuhan 

 

 

Ibadah 

 

 

IB 

 

 

++ 

Kalau di bapak sendiri ada 

keperluan, keputusannya 

tetap di bapak atau Ibu juga 

? 

Ya kalo.. ya kadang-kadang bapak 

sendiri, tanpa sepengetahuan saya. 

Tapi yo kalo soal anak-anak atau 

rumah, lagi dari sana ngomong 

sama saya. Kalo ndak, yang saya 

sesalkan sampai sekarang cuman 

diam, gak ada komunikasi. Ya, kalo 
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saya sudah ngomong, ya mudah-

mudahan bisa berubah, gak 

seperti itu lagi. Cuman doanya 

itu, saya maafkan tapi cuman 

saya mintanya jangan sampai 

terulang lagi. 

 

Adanya harapan 

agar suami subjek 

lebih terbuka 

 

Hopeful Values 

 

HV 

 

+++ 

Tapi bapak tau gak ibu 

kurang suka kalo tidak ada 

komunikasi dan 

keterbukaan ? 

Ya tau. Kalo saya marah bapak 

udah tau kok. Saya cuman diam 

hahaha kejelekan saya itu kalau 

marah diem. Terus nanti 

ngomongnya nunggu bapak 

ngomong dulu, kalo bapak enggak 

ngomong aku juga diem. Tapi 

sama-sama juga bapak diem saya 

diem hahaha.  

 

Subjek memahami 

kelemahan dalam diri 

 

Memahami Diri 

 

MD 

 

+++ 

Bapak ngalah buat 

ngomong duluan ? 

Iya, mungkin gengsi hahaha. 
    

Hambatan-hambatan yang 

lain dirasakan saat LDR 

apalagi ? 

Kalo hambatan sih tidak ada saya. 

Ya cuman itu saya susahnya 

kurang komunikasi itu kalo ada apa-

apa itu susahnya disitu kalo ldr.Tapi 

hambatannya gak begitu, masih 

bisa disikapi. Ya, harus bisa 

memaafkan kalo misalnya saya 

yang salah ya pak aku salah ya, tapi 

ya bapaknya juga kalo aku sing 

salah sering gitu ya bar bar selesai. 

Sering gitu he em 
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Berarti kalo ada berantem-

berantem gitu cepet 

selesainya ? 

Iya, iya gak berlarut-larut. Ya cuman 

sehari dua hari, kalo gak kuat 

bapaknya langsung ngejak 

ngomong. Tapi aku diem aja, 

jeleknya saya itu saya selalu 

nutupin kalo saya marah gak.. 

gak mau ungkapin hahaha  

 

 

 

Subjek mengakui 

kelemahan dalam diri 

 

 

 

Memahami Diri 

 

 

 

MD 

 

 

 

+++ 

Kalo soal omong-omongan, 

masih banyak bu yang 

omongin negatif ? 

Masih, masih sekarang tapi ya 

kalo disini sih rata-rata 

tetangganya bagus-bagus sih 

pada punya pendidikan. 

 

Kalo dulu di Pucung, waduh 

Relasi dengan 

tetangga sekarang 

baik. 

 

 

 

Di lingkungan rumah 

lama kurang baik.  

 

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

++ 

 

 

 

+ 

Oh dirumah yang dulu ya ? Hu uh hu uh di rumah pucung 

parah.  
 

Omongannya salah 

satunya apa sih bu yang 

mungkin menyakitkan gitu ? 

Ya itu... kok kuat-kuatnya 

ditinggal sama bapak. Padahal 

ora ngerti toh neng kono nduwe 

wedok, punya WIL. Ah, aku wae 

percaya, saya bilang gitu, ngopo 

ngurusi orang kalo yang diurusi aja 

kayak gitu, itu. Kalo di Pucung 

gitu, kalo disini Puji Tuhan 

enggak, orangnya pada 

ngomongin hmm... cuman ya nek 

Bu Anton wi kuat ditinggal 

suaminya sampe sekarang juga 

gapapa gak ada masalah masih 

ke gereja berduaan hahaha. 

Tetangga memiliki 

omongan yang 

negatif 

 

 

 

 

Lingkungan rumah 

yang sekarang 

menguatkan 

+ 

 

 

 

 

 

++ 
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Berarti waktu di rumah sana 

yang ngomongin itu ingin 

menyudutkan atau kayak 

guyon ? 

Ya ganggu-ganggu, 

menyudutkan juga. Bikin 

bapaknya gak nyaman juga, 

akhirnya keluar rumah sini belum 

jadi bapaknya pindah sini karena 

tidak nyaman juga, tidak suka. 

Memang pengaruh juga tetangga, 

jalan-jalan aja yang buat lewat 

ditutupin, di apa itu, digali tanahnya 

biar gak bisa lewat, parah kalau 

disana. 20 tahun saya di Pucung. 

Lingkungan sekitar 

rumah lama yang 

tidak mendukung 

+ 

Rumah sini masih baru ya ? Baru lima tahunan, kalo Bapak gak 

kerasan aja disana langsung 

pindah sini. 

    

Yang bicara sama ibu lebih 

tua dari ibu ?  

Iya lebih tua, agak tua. Tapi sudah 

meninggal, sudah meninggal 

orangnya, memang sukanya begitu, 

iseng-iseng 

    

Waktu itu ibu diomongin 

mungkin sangat sakit, 

nanggepinnya gimana ? 

Saya positif thinking aja kok jadi 

masuk sini keluar sini, gak 

pernah tak... pokoknya saya 

modal percaya sama bapak 

sehidup semati. Nanti sampai 

sana mudah-mudahan masih 

ketemu lah kan orang hidup itu toh, 

ndak kepengen yang wah wah wah, 

cuman doanya rumah tangganya 

aman-aman nanti sampai bapak 

pensiun pun jangan sampai 

Subjek percaya pada 

suami 

 

 

 

 

 

Adanya harapan 

selama menjalami 

LDM 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

Hopeful Values 

BP 

 

 

 

 

 

 

HV 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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bapak sedih cari uang untuk ini, 

ya bisanya itu, ya caranya itu orang 

Jawa ngegoki supaya bapak nanti 

waktu pensiun gak sedih gak 

kekurangan dia masih merasa 

dibutuhkan anak-anak istri, bukan 

jadi tulang punggung 100% biar 

hatinya ayem masih ada 

penghasilan disini misalnya punya 

sawah, ada penghasilan jadi kan 

gak susah gitu, saya kan tujuannya 

itu ya... biar gak susahlah masalah 

uangnya. Kan banyak yang pensiun 

trus sudah terbiasa hidup enak 

terus nanti menghadapi hidup gak 

enak gak pada kuat akhirnya 

meninggal, saya kan denger-

denger temennya bapak ada yang 

gitu, saya oh pikiran saya itu besok 

kalo bapak pensiun jangan sampai 

sedih semoga nanti bapak tetap 

sehat, tetap seneng e.. menikmati 

masa pensiun bersama cucunya, 

anak-anaknya kan punya pengenan 

gitu kalo saya, gak mikir diri saya 

Bapak pensiun berapa 

tahun lagi bu ? 

Masih dua 
    

Kalo orang-orang Gereja 

ada juga yang ngomongin ? 

Gak ada sih, gak ada. Soalnya kalo 

di Gereja juga sih orangnya udah 
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pada tau kok kita ldr jadi pak kapan 

pulang ? oh baru pulang ya pak? 

Cuman disapa-sapa gitu jadi 

enggak yang mendetil  

Bagaimana peran omongan 

negatif tetangga terhadap 

Ibu ? 

Gak pengaruh, soalnya saya ya itu 

tadi modal percaya dan opo yo... 

tidak akan menyakiti walaupun 

disakiti, dan punya saya dari dulu 

disakiti gak papa jangan sampai 

saya menyakiti, kalo bisa jangan 

sampai menyakiti orang. 

 

 

Adanya kekuatan 

dalam diri subjek 

untuk tidak menyakiti 

orang lain 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

BP 

 

 

 

++ 

Kalo bapak sakit, 

berpengaruh sama 

kegiatannya ibu disini gak ? 

Iya, kadang kalo bapak sakit saya 

juga ikutan sakit, terus ikut down 

Subjek merasakan 

bila suaminya 

sedang sakit 

Experiental 

values 
AV ++ 

Sama-sama sakit ? Iya, pak gak sehat ya, he e, podo 

yo, aku kok agak-agak pusing 

bapak disana pusing yo ikut pusing  

    

Berarti berpengaruh ya 

bapak sakit ibu juga... 

He eh, ada apa-apa juga feeling 

aja, merasa. Pak enjoy gak pak 

pekerjaannya, seneng gak saiki di 

kawasan ini bu, ya hati-hati aja pak.  

Adanya ikatan batin 

subjek dan suami 

Experiental 

values 
EV ++ 

Soalnya kan kadang ada 

yang perang ya bu daerah 

timur juga rawan, biasanya 

ibu was-was ? 

Ya takut, ya pernah was-was pas 

ada penembakan, pak pie pak 

kono, gapapa bu, ya udah lega 

krungu suaranya. 

    

Dulu pernah gak sih bu 

ditelpon tapi gak bisa pas 

rawan-rawannya ? 

Pernah, pas gunung merapi 

bapaknya yang nelpon 2010, 

bapaknya nelpon terus gak bisa, 

soalnya kan sambungannya juga 
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kan beritanya di tv muntilan 

mencekam ya waktu itu, jadi ya 

pengalaman itu gak ada genset gak 

ada untuk charge hape gak ada jadi 

hapenya mati semua gak bisa 

dihubungi disana bingung juga 

akhirnya bapaknya ambil 

keputusan minta cuti soalnya 

gunungnya meletus minta pas cuti 

masih bisalah, pernah itu 

Pas bapak sakit, 

berpengaruh gak sama 

kegiatannya ibu ? 

Ya, agak pengaruh tapi gak gak 

begitu pengaruh sekali sih. Untuk 

kegiatan dari rumah tangga gini kan 

masih bisa diatasi. 

Ada pengaruh saat 

suami sedang sakit 

Experiental 

values 
EV ++ 

Kalo dari ibu, paham gak 

sih tentang ibu sendiri ? 

tujuan, komitmen 

Ya... tujuan hidup saya itu cuman 

ya... pengen membahagiakan 

orang di sekitar saya, jangan 

sampai e... ini nih apa... anak-anak 

itu anu... besok kekurangan, saya 

kalo besok misalnya gak ada, 

cuman pengen anak-anak jangan 

sampai kekurangan lah, 

tercukupi semua itu, cuman itu 

pengen membahagiakan keluarga, 

dah itu aja. 

Tujuan hidup subjek 

ingin 

membahagiakan 

orang lain 

 

 

Adanya harapan 

untuk masa depan 

keluarga 

Memahami diri 

 

 

 

 

Hopeful Values 

MD 

 

 

 

 

HV 

++ 

 

 

 

 

++ 

Terus kalo komitmen dalam 

diri ibu ? 

Ya kalo komitmen saya ya akan 

setia sama bapak walaupun 

sampai mati setialah he eh he eh, 

Menyikapi LDM 

dengan tetap 

berkomitmen 

Memahami diri MD +++ 
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cuman sama bapak doang hahaha, 

sama Tuhan.  

Dulu waktu kecil, ibu cita-

citanya apa sih ? 

oo.. ya saya cuman.. pengen.. ini 

to.. jadi guru kah apa, tapi kan 

orang tua juga gak dukung toh, 

orang tua saya kan miskin jadi gak 

bisa, ya udah nerima nasib aja kerja 

apa-apa gapapa yang penting halal. 

    

Tapi ibu sempat kayak kerja 

gak ? 

Ya saya kerja dua tahun di agen 

e.. terminal itu, ikut bulik saya, 

abis itu kan saya mau kerja ke 

batam, dah tes tes ikut tes tes 

udah keterima keterima terus 

terakhir mau berangkat udah 

dilamar dulu 

Subjek tidak jadi 

bekerja karena 

sudah dilamar 

Creative 

Values 
CV + 

Oo itu sebelum mau nikah ? Iya hahaha saya nunggu nunggu 

kok belum ada panggilan-panggilan 

berikutnya, terus kejadian sudah 

mau nikah lagi ada surat, ibu 

besok.. mbak berangkat tanggal 

sekian-sekian, akhirnya tak batalin 

itu. 

    

Terus setelah nikah gak 

coba kerja lagi ? 

Gak boleh sama Bapak Subjek tidak boleh 

bekerja oleh suami 
Creative values CV + 

Oh gak boleh ? Iya, soalnya harus fokus sama 

anak-anak, jadi yang satu kerja 

yang satu dirumah soalnya 

takutnya kalo dua-duanya kerja 

nanti anak-anak yang ngurus siapa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV 

 

 

 

 

+ 



113 
 

 
 

bapak kan bilangnya gitu, 

pokoknya ibu kalo udah nikah 

harus di rumah. Harus ngurusin 

anak-anak 

Subjek tidak boleh 

bekerja karena harus 

mengurus anak 

Creative 

Values 

Sempet kepikiran buat kerja 

tapi ada yang bantu gitu di 

rumah ? 

Iya pernah sih, pengen kerja, tapi 

tak kembalikan sama bapak, pak 

lek misal kerja ? ojo ah, kasian 

anak-anak nanti kalo sama 

pembantu kan terus otomatis 

dekatnya sama pembantu nanti 

malah ga karuan. Ya udahlah pak 

nanti tak kerja gapapa tak dirumah 

gapapa. 

    

Ngurusin rumah ngurusin 

keluarga pusing juga gak bu 

? 

Ya pusing. Bayar ini bayar itu bayar 

sekolah bayar listrik bayar apa 

segala kebutuhan rumah ini, pajak 

ya itu dulu pusing, tapi sekarang 

anak-anak udah gede udah ada 

yang ngingetin, terus ada yang 

bantuin kan jadi langsung apa... ada 

yang bantu lah, kalo dulu dipikir 

sendiri. Nyari sekolahnya rea 

sendiri, terus apa tu, wes urus 

sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Mengurusi segala 

keperluan seorang 

diri 

 

 

 

 

 

 

Attitudinal 

Values 

 

 

 

 

 

 

AV 

 

 

 

 

 

 

++ 

Berarti termasuk sekolah tu 

keputusannya ibu sama 

bapak juga ? ato mungkin 

dari anak-anak ? 

Anak saya kalo ada itu tak serahin 

anak-anak mau sekolah dimana 

yang penting kamu harus bisa 

dipercaya bapak dan ibu dan 

jangan sampai malu-maluin orang 
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tua, pokoknya kamu punya 

komitmen ini harus kamu laksanain, 

dulu kan Rea minta asrama di jogja 

itu, Bu aku mau SMA nya di jogja, 

tapi dengan syarat kamu harus 

asrama tiga tahun harus asrama, 

kalo enggak tiga tahun asrama, gak 

usah, mending kamu di magelang. 

Bu aku komitmen tiga tahun, ya 

dijalanin bener.  

Kalo ibu kenalin sendiri 

dirinya Ibu ? kelebihan, 

kekurangan, terus potensi-

potensi yang ibu punya 

Kalo kekurangan saya banyak, 

kekurangan saya itu banyak, kalo 

kelebihan cuman berat badan 

hahaha, kelebihan saya tu gak 

ada... cuman.... saya ya selalu 

bersyukur aja, syukur hidup 

seperti ini syukur, anak-anak 

udah bahagia semua sudah 

bersyukur, ya itu 

Kurang memahami 

tentang kelebihan 

dan kekurangan diri 

 

Kebahagiaan melihat 

keluarga tercukupi 

Memahami diri 

 

 

 

Experiental 

Values 

MD 

 

 

 

EV 

+ 

 

 

 

+ 

Salah satu kelemahan ibu 

yang berpengaruh di 

pernikahan jarak jauh ini 

apa bu ? 

Ya itu sering diem itu loh,marah 

diem. Sampe sekarang ya 

penyakitnya marah diem itu 

Memahami 

kelemahan dalam diri 
Memahami diri MD ++ 

Tapi kalo misalnya 

omongan-omongan gitu, 

ibu mudah tersinggung gak 

orangnya ? 

Enggak, yo wes. Saya gak pernah 

tak rasain, ya kadang kalo dirasain 

nyakitkan mbak, malah bikin 

penyakit, di loske aja, berusaha 

ngeloske, kalo apa-apa dipikir 

saya dari dulu mungkin udah 

 

 

 

Berusaha untuk 

melupakan hal yang 

menyakitkan 

 

 

 

Attitudinal 

values 

 

 

 

AV 

 

 

 

++ 
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penyakitan, soalnya kan banyak 

omongan. Jadi ya gak tak pikir  

Berarti kalo diumpamakan 

dari dulu banyak sekali 

Iya iya, banyak tantangan 

rintangan, cemooh  
    

Tantangannya apa sih bu 

salah satunya ? 

Tantangannya ya itu kalo anak, 

bisa menjadikan anak baik itu 

loh, tantangan saya itu.  

Tapi ya gak pa, kalo omongan itu 

ada yang dibilang ibu gak pantes 

jadi istrinya bapak. 

Tantangan yang 

dirasakan saat LDM 

 

Mendapat komentar 

tidak baik dari orang 

lain 

Experiental 

Values 

 

Pengakraban 

hubungan 

EV 

 

 

PH 

++ 

 

 

+ 

Oh ada juga ? Ada. Saya juga menyadari, tapi ya 

saya ga tersinggung kok. Pak jane 

ra pantes yo jadi bojomu, tak bilang 

gitu, hush omongan kok ngono, 

bapak bilang gitu, loh akeh loh sing 

ngomong pak, bukti survei 

membuktikan hahaha ojo ah rasah 

ngomong kayak gitu, biarin wae, 

bapak memang sering marah kalo 

saya... 

    

Ada yang ngomongin ? He eh, padahal sodara. Ya kejadian 

itu bapak marah, rasah dirungokke, 

wong iri kok, cuman.. gak usah 

didengarkan orang iri kok 

    

Pernah sampai ke telinga 

anak-anak gak omongan 

negatif soal ldr? 

Ya, enggak sih cuman ya anak-

anak sudah tau posisi ibunya, 

memang ditinggal bapak sudah 

lama tuh anak-anak udah... bisa 

mengerti posisi saya seperti ini, ibu 
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ya.. kudu kuat, yang menguatkan 

saya kan anak-anak. Sering saya 

gak kuat, si Rea yang sering 

nguatin saya, Bu ibu tetap bimbing 

aku, aku masih butuh ibu, masih 

sayang karo ibu, ya gitu, Dika juga 

sering gitu. Jadi yang bikin saya 

kuat selain anu, Tuhan, anak-

anak. Harus bisa jadi contoh anak-

anak itu susah e. Mencontohi anak-

anak supaya ngikut kita aja susah. 

Tapi ya saya ndak harus anak-anak 

podo, harus sama, pokoknya 

semua terserah anak-anak, yang 

menjalani harus ya komitmen itu 

pada pilihannya, pilih ini ya emang 

harus ini. 

 

 

 

 

Kekuatan subjek 

berasal dari anak – 

anak  

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

++ 

Berarti tantangan selama 

ldr ini adalah bagaimana ibu 

bisa menjadi contoh yang 

baik ? 

Iya, he eh. Tapi sering enggak, 

hahaha. Susah, jadi orang baik tu 

susah hahaha.  
    

Susah buat ditirunya ? He eh hahaha.      

Terus kalo dulu ibu punya 

mimpi-mimpi apa sih bu ? 

mungkin sekarang belum 

kecapai atau sudah kecapai 

? 

Ya... mimpinya ya itu bisa liat 

keluarga bahagia cuman satu 

mimpi itu. Gak keganggu yang 

macem-macem, tenang-tenang, 

ya... selama ini, sudah tercapai sih. 

Kehidupan yang tenang aja. Ya.. 

macem-macem. 

Keinginan untuk 

memiliki keluarga 

yang tidak diganggu 

oleh hal lain 

Hopeful Values HV +++ 
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Kalo mimpi yang lain bu ? 

mungkin punya keluarga 

yang tidak jauh-jauh. 

Ya, dulu pernah, pengen wah 

kalo punya suami sama anak gak 

jauh-jauhan, ternyata dari dulu 

saya punya pacar juga jauh-jauhan, 

sekarang yo wis lah, ya kok punya 

suami juga jauh-jauhan, ya 

memang harus nikmati, ya 

sudahlah. Memang harus begini, 

harus kuat 

Keinginan untuk 

memiliki suami dan 

anak – anak yang 

dekat 

 

Menerima kenyataan 

bahwa memiliki 

suami yang jauh 

Hopeful Values 

 

 

 

Memahami diri 

 

HV 

 

 

 

 

MD 

++ 

 

 

 

 

+++ 

Waktu awal-awal sempat 

merasa sedih bu ? 

Iya...  
    

Waktu pacaran kenal bapak 

merasa wah calon suamiku 

kerjanya jauh,siap  ldr gitu  

Ya sempat sih tapi yo... mikirnya 

kan cuman cita-cita, cita-cita itu 

pengen keluarga seneng 

tercukupi untuk ke depannya 

juga bisa tercukupi, bisa seneng 

semua, buat orang seneng dan 

nyaman, kelak kalo udah pensiun 

gimana caranya ya itu, cuman 

pengen membahagiakan orang-

orang di sekitar saya walaupun itu 

susah. Tapi yo, yo semoga aja 

orangnya yang diba... buat bahagia 

merasa senang, cuman doanya itu 

aja. 

Adanya harapan 

memiliki keluarga 

tercukupi  

Hopeful Values HV ++ 

Kalo relasi ibu dengan 

pihak bapak gimana bu ? 

baik juga ? 

Ya kadang baik kalo ada 

kebutuhan, tapi kadang juga kalo 

gak ada anu ya miskomunikasi. 

Kalo komunikasi tu kalo ada 

Hubungan dengan 

keluarga lain kurang 

Pengakraban 

Hubungan 
PH + 
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masalah, lagi pada anu.. masih... 

lagi komunikasi. Kalo gak ada 

kebutuhan mereka yang butuh ini 

butuh itu gak ada komunikasi. 

Untuk bilang ngomong aku baik aja 

gak. Gimana bu keadaannya, mbak 

gimana gak ada. Kalo cuman lagi 

ngechat gimana kabarnya, kalo 

udah mbak aku ini ini, kalo enggak 

ya udah berlalu begitu aja. 

o.. berarti ada keperluan He eh kalo lagi butuh     

Tapi kalo sama orang 

tuanya bapak silahturahmi 

baik ? 

Iya... lumayan, cuman tinggal ibu.  

    

Kalo misal bapak gak 

pulang ibu sering main ke 

samigaluh juga ? 

Kalo pas bapak pulang aja, kalo 

enggak pas ada acara nikahan, 

ato kalo ada acara apa, kalo 

enggak ya enggak, soalnya kan 

juga ibu gak dirumah, cuman ada 

om saya, ibu kan ikut adek saya. 

Mengunjungi 

keluarga pihak suami 

saat ada acara 

Pengakraban 

hubungan 
PH + 

Kalo ini bu, kegiatan-

kegiatan yang ibu lakukan 

selama ini apa aja sih bu ? 

Kegiatan dimana ? 

    

Disini. Mungkin kegiatan 

gereja ato di.. 

Saya disini kan ngurusin 

keuangan lingkungan, untuk... 

terus mewakili di paroki kalo ada 

kumpulan ibu-ibu, saya ikut koor, 

terus bakti sosial juga kalo pas 

ada apa-apa ya ikut 

Memiliki kegiatan 

yang sesuai 

keinginan 

Creative 

Values 
CV ++ 
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Berarti banyak juga ya 

kegiatannya bu ya 

Ya hahaha, ya lumayan sih 

kadang kalo pas ada acara hias 

altar gereja juga sering ikut.  

Ikut kegiatan gereja Creative values CV ++ 

Kalo di RT RW sini bu ? Ya ikut kumpulan Ikut kegiatan 

lingkungan 
Creative values CV ++ 

Kumpulan PKK ? Ya PKK     

Terus bu, ini ibu di gereja 

kan aktif ya, kalo menurut 

ibu peran ibadah itu seperti 

apa ? 

Ya... kalo ibadah buat saya kalo 

saya ibadah tuh saya merasa 

sejuk, hati saya merasa enak 

gitu, walaupun marah-marah 

kayak apa terus saya... ibadah 

tu.. enak, kayak gak ada beban. 

Ya marah... terus tiap minggu pagi 

kan sini sering ada ke gereja, misa 

pagi, tuh ya.. sering bantu sih, 

merasa dekat aja, pasrah dan 

nerima. Trus apa yang terjadi, ya 

udahlah, Cuman itu sama berdoa, 

merasa damai. 

Ibadah menjadi 

sarana untuk 

menyejukkan hati 

Ibadah IB ++ 

Berarti peran ibadah dalam 

hidup ibu sangat 

berpengaruh ya ? 

Iya sangat berpengaruh juga. Ya.. 

pengaruh yang positif lah, ya 

cuman kadang-kadang di 

lingkungan juga ada yang ini itu 

ini itu tapi saya sering itu, yang 

penting saya enggak saya tetep 

sama semuanya baik lah, kalo 

saya itu. Biarpun gitu, tetap 

diambil apik wae lah, berteman 

siapa aja, saya gitu. 

Ibadah menjadi 

pengaruh dalam 

kehidupan subjek 

 

Membiarkan 

omongan dari sekitar 

terhadap LDM 

Ibadah 

 

 

 

Attitudinal 

values 

IB 

 

 

 

AV 

++ 

 

 

 

++ 
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Kalo dukungan sosial ada 

juga gak sih yang 

menguatkan ibu, kan tadi 

ada yang menjelekkan, tapi 

ada juga gak yang 

menguatkan ibu ? 

Ya ada, ada yang menguatkan. 

Ibu kok ditinggal suaminya kuat 

gak macem-macem, trus saya 

juga... 

Ada pihak yang juga 

menguatkan 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 

Merasa dikuatkan ? He em he em, tapi rata-rata 

sebenarnya enggak, enggak pada 

anu kok... nggak pada ribut 

walaupun saya ditinggal, seringnya 

kalo ada apa 

    

Kalo makna hidupnya ibu 

apa sih bu ? 

Makna hidup saya ya ini, ya itu... 
    

Yang ldr Yang ldr.. yang syukuri ldr itu, ada 

dan harus kuat, didasari iman 

Merasa LDM ada 

dan hal tersebut 

menguatkan 

 

 

Experiental 

Values 

 

 

 

 

EV 

+++ 

Kenapa ibu merasa bahwa 

harus kuat dan istilahnya 

menikmati ldr itu ? 

Yo teko ditinggal aja toh mbak, gak 

usah dibikin beban, kalo dibikin 

beban, malah gak.. kehidupannya 

malah gak karuan, kalo ldr 

dinikmati dengan baik dan 

enggak merasa terbebani, ya 

sudah 

 

 

Menikmati LDM 

sebagai kenikmatan 

perkawinan 

 

 

 

+++ 

Walaupun sempat tadi ada 

omongan terus sifat yang 

memang kurang terbuka 

He em he em 

    

Prosesnya bagaimana sih 

bu bisa memaknai bahwa 

ldr bisa dinikmati ? 

Ya prosesnya panjang mbak itu, 

dari banyak-banyak masalah-

masalah-masalah, ya gak ada 

Berbagai masalah 

yang dihadapi 
Memahami diri MD +++ 
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selesainya itu, kan dari itu, oiyo.. 

kita terus tau oiyo, kita harus kuat 

menjalani hidup ldr yang sendirian, 

harus menjadi... apa ya.. 

menjadikan subjek 

kuat 

Tangguh ?  He eh harus kuatlah, tidak usah 

dijadikan beban ldr. Itu kan nanti 

enak 

Menikmati LDM 

sebagai kenikmatan 

perkawinan 

Experiental 

values 
EV +++ 

Selain itu bu mungkin tadi 

kan proses dari masalah 

terus ibu menyikapinya 

dengan baik. Kalo peran 

dukungan, peran ibadah, itu 

juga memengaruhi ibu 

mendapatkan makna ? 

Iya memengaruhi sekali itu, 

soalnya kan dengan itu, bikin 

saya kuat, kuat secara iman, 

apapun yang terjadi, harus kuat, 

berusaha untuk menguatkan diri 

sendiri. Sebelum menguatkan 

orang lain saya harus bisa harus 

kuat, cuman itu. Harus bisa 

melupakan yang sudah-sudah, 

harus kuat, udah gitu aja. 

 

 

Ibadah memiliki 

peran dalam proses 

makna hidup 

Ibadah IB ++ 

Kalo harapan yang ibu 

inginkan ke depan seperti 

apa sih bu ? 

Ya, hidup bahagia aja lah, sama 

anak cucu, sama suami, besok 

kalo udah pensiun ya semoga 

bisa bahagia gak ada masalah 

dijalanin aja.  

Adanya harapan 

subjek untuk 

keluarga 

Hopeful Values HV ++ 

Kan ada dukungan positif 

dan negatif, dapatkan 

dukungan positif 

perasaannya gimana ?  

Seneng sih sama... ya.. gak 

sombong sih, ya bangga lah  
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Bangganya kenapa bu ? Ya.. karena gak di cap jelek, ya ada 

yang negatif-negatif sama saya, 

seneng lah bangga 

    

Tapi kalo menurut ibu ldr tu 

banyakan sukanya atau 

dukanya ? 

Ya banyak dukanya, sukanya 

sedikit saja hahaha dukanya 

banyak 

LDM memiliki duka 

yang banyak 

Experiental 

Values 
EV ++ 

Dukanya apa aja ? Ya.. kalo pas miskomunikasi, itu 

sering. Terus apa ya.. gak ada 

keterbukaan itu, terus apa ya... 

bapaknya gak ada apa ya.. pokoke 

komunikasinya itu kurang e.. kurang 

... kurang lancar ya, kayak misalnya 

ada masalah cuman kadang 

sepihak, dari bapaknya. Kalo saya 

sih kalo ada apa-apa sih memang 

komunikasi dulu jadi gak langsung 

kasih keputusan, ya.. cuman 

sepihak. Tapi kalo bapaknya 

kadang-kadang sering sepihak 

yang bikin kurang nyaman sering 

ada cekcok biasanya kayak gini, 

tidak ada keterbukaan tau-tau, 

taunya tuh dari orang lain, kadang 

taunya dari orang, tapi bukan 

wanita lain, enggak, cuman 

masalah-masalah yang bikin saya 

agak sedih gitu, gak ada 

keterbukaan gitu, ya mudah-

mudahan kalo Tuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginan agar 

suami lebih terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeful Values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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mengijinkan ke depannya lebih 

baik-lebih baik lagi, tapi ya 

semuanya itu... 

Kalo ada miskom 

penyelesaiannya gimana 

sih bu ? 

Ya.. itu lewat telpon, video call gitu, 

tapi ya.. gimana ya kadang... 

penyelesaiannya tuh kadang gak 

bapak trus ngomong ngene 

ngene ngene kasih pengertian 

gak cuman kalo gak saya yang 

nanya terus saya yang marah 

duluan, bapaknya diem. Gak mau 

kasih tau gitu, bu ini sodara saya 

gini, mau ini ini ini, gak mau dia. Jadi 

taunya udah kadaluwarsa, jadi saya 

gak diajak apa ya diajak ngomong 

ngomong, bu maunya mau orang ini 

ni ni, ibu setuju apa enggak, enggak 

gitu diambil keputusan sendiri, 

langsung dikasihkan sendiri tanpa 

sepengetahuan saya yang 

membuat sedih, tapi saya juga 

maafkan ya caranya begitu, tapi 

cuman doanya ke depannya 

jangan seperti itu lagi, cuman itu  

 

 

 

Bila ada masalah, 

penyelesaian 

dilakukan oleh 

subjek duluan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginan subjek 

untuk kehidupannya 

bersama suami ke 

depan 

 

 

 

Memahami Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeful Values 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Kalo ibu merasa diri ibu ldr 

ini sudah bermanfaat bagi 

orang lain ? berkembang 

lagi gak ? 

Hm.. kalo bermanfaat bagi orang 

lain saya kurang tau sih, tapi kalo 

anak-anak sih bagi anak-anak ya 

bisa maklumi peran saya, peran 

saya juga kalo bapaknya di jauh 
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saya sebagai bapak dan sebagai 

ibu, kalo ambil keputusan saya gak 

pernah maksa anak-anak untuk 

mengikuti kehendak saya, 

pokoknya semua saya bebaskan. 

Jadi beda sama bapaknya, kalo 

bapaknya ini harus ini harus tapi 

kalo saya... saya kadang debat 

sama bapaknya masalah anak 

pengen ini tapi bapak gak boleh. 

Kalo sejauh masih aman-aman aja 

sih silahkan. Ya wis sekarang.. 

udah gak seperti dulu lagi.  

Kalo dari ldr ini ada yang 

berubah gak sih dari ibu ? 

sifat karakter lebih 

emosional kah ? 

Kalo saya sih yaa kurang tau ya 

saya ya, tapi ya kadang sering 

marah-marah karena ya itu lagi 

ada masalah ya gak ngomong itu 

yang bikin saya.. tapi 

kedewasaan saya bisa mendidik 

anak-anak secara mandiri 

 

Merasa lebih dewasa 

dalam masa LDM ini 

 

Memahami diri 

 

MD 

 

+++ 

Kalo sesuatu yang baru ibu 

dapatkan dari ldr ? 

Lebih mandiri.. apa-apa bisa 

sendiri tanpa tergantung sama 

orang lain, selagi saya bisa saya 

sendiri gak terlalu 

menggantungkan orang lain ato 

apa itu pokoknya kalo gak ada itu 

gak jadi, apa-apa gak jadi. Saya 

coba sebisa saya, kalo gak bisa ya 

saya sudah ngomong gak bisa, kalo 

Mandiri dalam 

mengerjakan dan 

mengurus keperluan 

Memahami diri MD +++ 
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saya bisa ya saya terusi pokoknya 

gak usah gak gak ngaruh sama 

yang lain 

Ada dukungan sosial yang 

positif, bagaimana peran 

dukungan sosial ke makna 

hidupnya ibu 

Peran sosial... ya pokoknya... pie 

yo.. peran sosial... saya ya suka sih 

soalnya oo orang lain menilai saya, 

saya gak ya.. ya.. itu tadi ada yang 

positif ada yang negatif, kalo 

yang positif sih saya seneng sih 

tapi kalo yang negatif bilangnya 

cuman pencitraan biar dipuji 

orang... ada yang gitu. Tapi ya saya 

itu terserah omongan orang, tapi 

saya enggak, pokoknya saya 

bangga sama diri saya walaupun 

saya ldr an sama bapak sampe 

manapun saya tetap memegang 

janji saya waktu nikah setia 

sampai mati harus saya pegang, 

cuman itu 

 

 

 

Ada dukungan yang 

didapatkan dari 

lingkungan sekitar 

 

 

 

 

Memegang teguh 

janji perkawinan 

untuk sehidup semati 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Tapi sebenarnya ibu puas 

dengan pernikahan ini ? 

Ya.. ya.. puas, saya tetap 

bersyukur, walau jauh saya tetap 

bersyukur. Bapaknya juga 

tanggung jawab dengan keluarga 

sama anaknya, ya itu aja. 

Senenglah dengan ldr ini 

Puas dengan 

kehidupan 

pernikahan jarak 

jauh 

Memahami diri MD +++ 

Ada kesannya ya  Ya.. kalo saya sakit, bapaknya juga 

sakit kalo bapaknya ada apa-apa, 

saya sering terasa, kenapa pak, ya 

 

 

 

 

 

 

AV 

 

 

+++ 
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memang ikatan batin sih sama 

sama punya komitmen untuk 

kuat sampai akhir hayat harus 

kuat, satu untuk selamanya 

Komitmen subjek 

dan suami sama 

Attitudinal 

Values 

Kalo suka dukanya 27 

tahun ldr apa sih ? 

Sukanya banyak, sukanya semua 

kebutuhan bisa terpenuhi, tapi 

duka.. ya.. pokoknya ya dukanya 

gak be.. terlalu banyak sih, 

cuman ya cuman itu gak ada 

komunikasi sering ambil 

keputusan sendiri itu dukanya, 

tapi yang selebihnya saya merasa 

senang, bersyukur bisa 

mendampingi bapak selama ini 

semoga sampe nanti bisa sama-

sama 

Subjek paham suka 

duka LDM 

 

 

 

 

 

 

Keinginan subjek 

untuk terus bersama 

suami. 

 

Experiental 

values 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeful Values 

EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Kalo ada masalah gitu 

penyelesaiannya melalui 

telepon lebih efektif gak sih 

? 

Enggak, kalo ketemu langsung 

enak, kalo cuman ya itu saya coba 

ada masalah bapaknya diem saya 

diem gak mau ngomong dulu kalo 

gak saya yang ngomong dulu. 

Akhirnya saya coba saya diem terus 

sepanjang hari diem, ya ndak 

terasa. Saya kan pengennya kayak, 

nganu tu.. masalahnya opo toh bu, 

ini ini ini... enggak.. bapaknya 

kurang peka, harus saya yang 

duluan ngomong. Ya, jadi kan 

enaknya kalo ketemu langsung ini 
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kok ngene, tapi seringnya bapak 

kalo saya gak ngomong, diem itu 

yang bikin mbok sekali-kali tuh 

bapaknya ngomong peka sedikit 

lah, pekanya kurang hahaha 

yaudah memang karakternya 

begitu saya yang.. gapapa 

 

Keinginan subjek 

untuk suami lebih 

peka 

 

Hopeful Values 

 

HV 

 

++ 

Kalo makna hidup ibu 

sebenarnya banyak berasal 

dari diri ibukah atau orang 

lain atau mungkin dengan 

ibadah ? 

Ibadah juga iya..  

yang membuat saya dewasa itu 

justru bapak. Saya harus bisa 

mandiri, ya bapak saya.  

Ibadah memiliki 

peran dalam makna 

hidup subjek 

Ibadah IB ++ 

Bapak kandung ? Iya bapak kandung, juga bapak 

mertua, juga suami saya. 

Memberikan 

kekuatan kepada 

subjek 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 

Kalo misalkan ada 

omongan-omongan negatif, 

ibu ada perasaan dendam 

gak sih ? 

Enggak, biar aja, tak biarin aja nanti 

kan lama-lama juga reda toh. 

Ngomong-ngomong gitu saya 

juga untuk diem, ya terimalah, 

gak usah.. trus saya gak punya 

dendam, saya diapa-apain ya 

sudah, nanti Tuhan yang bales 

semuanya, yang penting saya 

gak suka ngusik orang, saya 

senengnya banyak sodara, 

daripada musuh, jadi kalo dimusuhi 

tetangga-tetangga seandainya 

saya gak merasa ya sudah biarin 

aja, saya coba ngomong gak mau 

 

Mencoba untuk tidak 

menaruh dendam 

kepada orang – 

orang yang 

mengomentari 

negatif 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

PH 

 

++ 



128 
 

 
 

ya sudah, ya tetap ngasih srawung 

ayo bu ayo pak, biarpun dia tuh 

dendam apa dikirain saya 

pencitraan saya apa tu 

menunjukkan kalo saya terbaik 

padahal saya enggak, saya biasa 

aja. Bergaul kemana-mana kalo 

anu ya biasa aja, ya ada sih. 

Kalo ldr gini membosankan 

gak sih ? 

Ya.. dibilang bosan ya kadang-

kadang mbak, dibilang enggak ya 

enggak sih.. ada pa ya .. ada hal 

tersendiri lah kalo ldr. Kalo tiap hari 

ketemu misal apa, bosen. Selama 

tiga minggu terus kadang dimaki-

maki, kadang rumah gak bersih 

marah-marah kadang anaknya ini 

itu ini itu marah-marah, ya.. jadinya 

cepet tak diemin aja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pernah iri gak sih bu misal 

di gereja/mall.... 

Berdua – berdua ? enggak sih saya 

biasa aja, sudah sangat terbiasa 
    

Menguatkan gimana bu? 

Menguatkan diri sendiri biar 

tidak iri? 

Sabar aja. Kalo sabar kan enak, ah 

yo wis lah emang dia anu, saya 

begini, ya sudah sabar saja. 

Gapapa, gak pernah saya iri mbak, 

orang berduaan. Kadang sama 

bapak tuh saya juga , bapaknya 

disitu aku disini. Kalo bertamu di 

misalnya ada tamu nikahan, bapak 

sering kumpul-kumpul sama 
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temannya saya sendiri juga 

terbiasa, ah biasa aja. Gak, gak 

pernah apa ya iri liat orang dua 

duaan, saya sudah sangat 

terbiasanya itu hahaha 

Saking terbiasanya  He em hahaha daripada sudah 

begitu rumah tangga segitu jadi 

sudah terbiasa, terbiasa sudah 

harus menempatkan diri sendiri dan 

sabar itu aja 

    

Bu pernah gak sih ibu ada 

masalah rumah tangga gitu 

terus ibu sudah sangat 

putus asa sekali dengan 

masalah itu, terus 

berpikiran buat hal yang 

jelek 

Ya dulu pernah, e.. saya mau 

ninggalin bapak. Soalnya ya itu, 

terlalu banyak kesedihan. 

Enggak selesai-selesai. Saya 

pernah kalo anak ini lahir, saya titip, 

saya tak pergi saya bilang gitu. Dulu 

pernah tersirat gitu, tapi saya 

dimarahi bapak. Loh kan dah 

berkomitmen untuk berkeluarga, 

suka duka harus kamu terima, jadi 

kamu harus kuat gak usah punya 

pikiran mau meninggalkan bapak, 

macem-macem, jangan. Justru 

bapak saya tu ya iniin saya, kasian 

anakmu toh kalo kamu tinggal 

gimana, itu yang bikin.. 

Timbul keinginan 

untuk meninggalkan 

suami dan anak 

Attitudinal 

Values 
AV + 

Jadi sosok yang 

menguatkan ibu adalah  

Ayah kandung, ayah.. kalo ayah 

itu ya ya sering nguatin, kalo ada 

masalah sharing, ini pak, wis 

Kekuatan dari ayah 

subjek untuk tetap 

bertahan 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 
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rasah dipikir, mengko ra yo.. apa tu 

besok lak ada penyesuaian 

seminggu jangan putus asa 

pokoknya kamu harus kuat demi 

anak-anakmu, kamu harus bisa 

setia sama suami, sama anak-

anakmu.  

Itu jaman kapan bu pernah 

terbesit kayak gitu ? 

Waktu anak pertama saya lahir, itu 

pernah, tapinya Puji Tuhan sampe 

sekarang hehehe 

    

Kalo ada masalah-masalah 

gitu ibu cerita ke siapa sih ? 

Sama orang tua saya, sama temen, 

ada temen yang tahu saya, tapi ya 

dia kan sudah percaya, gak pernah 

ngobrol kalo saya kasih tau saya 

gini gini, dia juga kasih solusi, 

cuman ya nguatin saya supaya 

saya kuat, supaya tetap kuat 

dengan pernikahan kuat 

menghadapi hidup cobaan 

apapun harus kuat seperti cobaan 

saya ditinggal anak saya yang 

ketiga itu sempat down saya juga 

sempat susah tapi bapaknya 

seperti itu lama-lama akhirnya 

tenang, sodara yang menguatkan 

kami hingga bisa berjalan, ekonomi 

bisa berjalan, anak-anak 

kebutuhannya tercukupi, itu sudah 

merupakan yang membuat hati 

 

 

 

 

Ada kekuatan yang 

diperoleh subjek 

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

++ 
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saya semua tercukupi anak-anak 

senang bapak senang itu yang 

membuat saya bahagia karena 

hidup saya masih dibutuhkan anak-

anak sama orang sekitar sama 

sodara-sodara 

Ada sosok-sosok yang 

menjadi penguatnya ibu 

gak sih ? sosok yang 

menguatkan ibu disaat ibu 

jatuh  

Sosoknya ya ayah saya itu, ayah 

sama kakak. Sudah saya anggap 

kakak padahal bukan kakak 

kandung saya tapi dia sering 

nguatin sering nyuruh saya 

untuk bersabar dalam 

menghadapi segala cobaan itu 

sudah kakak yang sodara 

melebihi sodara, sering nguatin 

saya dan saya kuat, dikasih 

solusi tapi solusinya juga baik 

supaya jangan meninggalkan 

suami, jangan meninggalkan 

anak-anak walaupun apapun 

yang terjadi ibu harus kuat. 

 

 

Ada kekuatan yang 

diperoleh dari orang 

lain 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

PH 

 

 

+++ 

Kalo ibu sedih apasih yang 

biasa ibu lakukan ? 

Saya sering jalan, jalan-jalan, 

pokoknya bisa menghilangkan 

stres atau apa, ya cuman jalan ke 

pucung, jalan dari sini sampe 

pucung jalan itu, lihat apa-apa yang 

gak bikin sebel lah  

Subjek paham dalam 

mengatasi rasa sedih 
Memahami diri MD +++ 
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Biasanya kalo jalan gitu ada 

yang mungkin ibu kepikiran 

? 

Mencoba lupakan, mencoba 

melupakan apa yang terjadi, jalan-

jalan gitu lama-lama juga ilang, kalo 

enggak ya ya itu, cuman kalo 

biasanya saya cuman jalan-jalan itu 

ngikutin gak susah itu kalo masalah 

di rumah ya gak ada selesainya kan 

susah, ya itu kuncinya itu yang 

bikin saya jalan-jalan ato ke 

pasar belanja ato apa.. cuman 

sepele jalan ke pasar ato ke 

pecinan-pecinan, beli apa kek ato 

liat-liat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan – jalan 

memberikan 

kesenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Yang penting seneng ? He eh hahaha     

Bu, titik down ibu selama ldr 

apa? 

Ya itu, selama.. ya waktu saya 

baru mau meninggalkan bapak 

itu bikin paling terpuruk  

Meninggalkan suami 

salah satu hal 

terburuk yang 

terlintas di pikiran. 

Attitudinal 

Values 
AV + 

Pikiran buruk ? He eh tapi itu sudah berlalu      

Waktu yang anak ketiga itu 

ibu mengaitkan juga gak 

sama bapak gak disana, 

mungkin satu kesalahan 

juga ? 

Enggak, ya itu memang pas anak 

saya juga gak ada, bapaknya juga 

down, tapi bapaknya liat saya gak.. 

mau apa tuh kerjanya mau dilepas, 

pulang aja tapi yo tak suruh mikir, 

nak bapak mikir aku, ibu enggak 

sungguh-sungguh, cuman sakit 

terus, saya pulang, tapi kalo ibu 

kuat, ibu tabah ditinggal anak harus 
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tabah, merelakan, ikhlas, bapak 

juga mau ikhlas kerja  

Rasanya gimana bu waktu 

bapak ngomong itu ? 

Ya terus saya mencoba untuk 

mengikhlaskan, walaupun 

waktunya juga lama gak 

segampang orang melupakan itu, 

harus proses lama, tapi lama-lama 

saya berusaha ikhlas walaupun 

bapak juga sedih, bapak tu sedih 

menutup-nutupi dengan anu 

pokoknya gak mau jujur kalo sedih, 

pokoknya ditutup-tutupi. Tapi saya 

juga ikut merasakan kalo bapak 

juga merasakan kesedihan yang 

sama sama saya, ya akhirnya 

saling menguatkan, saya kuat untuk 

anak-anak untuk bapak, yang 

meninggal ya saya doakan supaya 

disana juga seneng seperti saya 

disini cuman itu 

    

Tapi ibu kalo ada masalah 

gitu misal stres ato 

misalnya lagi ada masalah 

gitu sampai konsultasi ke 

romo gitu kah atau mungkin 

orang-orang yang lebih 

senior ? 

Gak, gak pernah. Cuma saya kan 

bersama bapak. Tapi Puji Tuhan 

gak ada masalah yang terlalu rumit 

terus bapak lari ke wanita lain terus 

saya ke.. enggak.. jangan sampai, 

jangan sampai seperti itu saya 

bilang sama bapak, dah punya 

komit dari awal janji perkawinan, 

soalnya janji perkawinan tu 

 

 

 

 

 

 

Subjek telah 

berkomitmen 

sehidup semati 

 

 

 

 

 

 

Memahami diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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bukan diucapkan aja tapi harus 

dirasakan, kalo bapak menyakiti 

saya pun saya gak akan 

membalas, saya gak membalas 

untuk menyakiti hal yang sama, 

saya akan berusaha tegar demi 

anak-anak saya bilang, apapun 

yang terjadi anak-anak nomor 

satu, saya itu 

 

 

 

Subjek tetap 

mempertahankan 

rumah tangga 

apapun yang terjadi 

demi anak - anak 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

+++ 

Kalo sifat yang ingin sekali 

ibu tanamkan ke anak-anak 

disaat gak ada bapak ? 

Sifatnya memberi perhatian, 

bapakmu itu orang baik, 

bertanggung jawab sama kamu, 

sudah membesarkan kamu, 

memberikan kasih sayang 

walaupun jauh tetap kasih sayang 

kepada kamu sampai kapanpun 

saya tetap anak-anak.. 

    

Sementara sifat dari ibu 

yang ingin ibu kasih ke 

anak-anak sebagai bekal ? 

Ya.. ya.. saya sih endak menyuruh 

anak-anak seperti saya, cuman 

yang saya harapkan anak-anak ya 

bersabar, jujur, terus kalo jawanya 

bilang narimo ing pandum, iya 

apapun yang terjadi harus selalu 

em.. apa ya selalu berpegang pada 

Tuhan selalu punya iman walaupun 

kita dimana pun saja kalo kita punya 

iman kita bisa menempatkan diri 

dengan baik, mudah-mudahan 
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semuanya bisa terlampaui dan bisa 

baik 

Ibu pernah gak pas ldr gini 

terbesit buka usaha ? 

Pernah saya buka warung pernah, 

tapi berhubung disini cuman sepi 

dan bapaknya saya nombok terus, 

bapaknya nyuruh udah tutup aja, 

pernah tu warung. 

    

Terus sekarang-sekarang 

ini bu ga berniat buka usaha 

atau ibu punya kreatifitas 

apa mau dijual ? 

Enggak, saya cuman mikirnya 

sekarang bisa bikin bapak bahagia 

apa, bapak kan sukanya sawah, ya 

mudah-mudahan dari sedikit sedikit 

bisa beli sawah bisa untuk.. cuman 

wujudnya itu, besok kalo bapak 

sudah pensiun pengen ke 

sawahkan punya sawah sendiri 

jadi gak susah, Cuman itu.. 

 

 

 

 

Keinginan memiliki 

sawah untuk 

membahagiakan 

suami 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeful Values 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Apa sih mimpi-mimpi ibu ke 

depan ? 

Ya kalo mimpi saya bisa membuat 

semua bahagia itu sih mbak, 

sudah menjadi mimpi saya, anak-

anak bahagia, hidupnya 

berkecukupan semua, enggak 

kaya tapi yang penting hatinya 

senang, merasa cukup merasa 

bersyukur apa yang Tuhan berikan, 

itu mimpi saya 

Membahagiakan 

keluarga menjadi 

impian subjek 

Berarti ldr ini memberi ibu 

dampak positif atau negatif 

? 

e.. lebih positif, positifnya ya itu 

bisa mandiri tanpa tergantung 

orang lain, terus membuat saya 

lebih dewasa daripada dulu saya 

LDM membuat 

subjek untuk lebih 

dewasa dan mandiri 

Experiental 

Values 
EV +++ 



136 
 

 
 

belum dewasa, apalagi waktu 

pacaran em.. ambil keputusan 

enggak enggak dipikir mateng-

mateng kesal gitu. Tapi saya 

percaya, modal percaya kalo bapak 

tu gak akan macem-macem dan 

bertanggung jawab pada keluarga  

Pernah nyesel gak bu ? Enggak, enggak pernah saya 

menyesal walaupun apapun terjadi 

saya gak menyesal, ya cuman 

bisanya bersyukur aja bisa ldr lama 

sekali bersyukur, apalagi sampai 

mati bersyukur sekali itu bisa.. kuat 

sampai mati hahaha. 
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Lampiran 1.2. Rekap Intensitas Subjek M 

Tema Koding Intensitas 

Memahami diri MD +++ 

Bertindak positif BP +++ 

Pengakraban Hubungan PH + 

Creative Values CV + 

Experiental Values EV +++ 

Attitudinal Values AV +++ 

Hopeful Values HV +++ 

Ibadah IB ++ 

 

Keterangan intensitas : 

+++  : kuat  ++  : sedang +  : lemah 
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Lampiran 1.3. Matriks subjek M 

 MD BP PH CV EV AV HV IB 

MD  +++    +++   

BP       +++  

PH         

CV         

EV  ++       

AV         

HV         

IB         

Keterangan : 

Tema Koding 

Memahami diri MD 

Bertindak positif BP 

Pengakraban Hubungan PH 

Creative Values CV 

Experiental Values EV 

Attitudinal Values AV 

Hopeful Values HV 

Ibadah IB 
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Lampiran 2.1.  Hasil wawancara subjek C 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Bagaimana sih 

awalnya bulik bisa 

bertemu suami ? 

Dikenalin sama temen selama SD. Jadi 

namanya Yanti, nah Yanti ternyata 

sodaranya mas Bowo, tuh yang mbah 

santoso yang rumahnya di pandean 

sana, mungkin pernah dengar ya. 

Kalau trah yang di jogja biasanya 

ketemu, tapi waktu itu saya sudah 

kerja, mas Bowo sudah kerja 

ketemunya lewat sms, jaman dulu 

belum ada WA, videocall. Sms. Jadi 

cuman mau gak tak kenalin sama 

sodaraku, ya udah mau aja. Ya udah 

dikenalin deh. 

    

Itu dari jaman kenalan, 

terus pacaran, terus 

nikah berapa lama 

prosesnya ? 

Dua tahun 

    

Dua tahun ldr juga ? He eh, jadi kenal lewat sms, jadiannya 

lewat telpon hahaha 
    

Tapi udah pernah 

ketemu langsung 

orangnya ? 

Belom.  

    

Terus tau orangnya 

seperti apa itu 

darimana ? 

Ya kalau kita ngobrol, makanya kan 

agak lama prosesnya, telpon, sms gitu 

ya. Maksudnya kita mulai kenalnya 
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disitu. Ya agak gambling sih waktu itu 

tapi entah ya, ada insting yang 

mengatakan i think he is the one 

hahaha karna gini waktu em.. pas.. 

saya di sms yanti itu, temen itu tuh, 

entah believe it or not tuh hari 

terakhir aku novena tiga salam maria 

dan memang pengennya sih udah 

deh, i’m open, kalau Tuhan 

mengijinkan aku dipertemukan 

dengan suamiku nanti, pasangan 

hidupku nanti. Nah itu hari terakhir 

novena, selesai novena di sms. Mau 

gak tak kenalin, hahaha.  

 

 

 

 

Subjek merasa 

bahwa doanya 

selama ini 

mendapat 

jawaban 

 

 

 

 

Ibadah 

 

 

 

 

IB 

 

 

 

 

+++ 

Terus kalau tahu 

sudah ldr waktu itu, 

masih yakin gak bulik 

? 

Em.. ketika mau memutuskan nikah itu 

ya. Yakin atau enggak yakin ya ini ya... 

maksudnya kita tidak akan pernah tau 

kalau ini memang jalan yang pasti 

kayak kita kan gak bisa menentukan 

itu, hanya Tuhan ya. Tetapi memang 

selama proses menentukan dari 

pacaran terus menentukan bahwa 

yok kita nikah, memang kami berdua 

membawa ini selalu dalam doa sih 

dan memang selama itu setiap kali ada 

masalah kita doa, kok terus dilancarkan 

gitu. So i think that’s apa ya hahaha dari 

Tuhan memang ya.. memang jauh sih 

gitu, memang mungkin jalanmu akan 

 

 

 

 

Dari pacaran 

jarak jauh sampai 

memutuskan 

menikah subjek 

membawa 

hubungan dalam 

doa 

 

 

 

 

 

Ibadah 

 

 

 

 

 

IB 

 

 

 

 

 

+++ 
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seperti ini, tapi ya, ini jodohmu ini. Itu 

aku ya, mas bowo sih waktu itu juga kita 

sempat off beberapa saat sebelum 

menentukan nikah karna kita pengen 

tau bener gak sih ya apa.. apakah kita 

memang jodoh. Yas..berapa ya, dua 

minggu tiga minggu kita bener-bener 

pet off gitu, tapi setelah itu oh iya 

mungkin ya, apa.. doa lagi terus ada 

hal-hal yang menguatkan kami berdua, 

terus akhirnya ya sudah 

Terus waktu mau 

pacaran, istilahnya 

mau ditembak gitu, 

yakin juga dengan ldr 

sanggup apa enggak 

gitu ? 

Gak juga. So it’s gambling dari dua sisi 

ya, maksudnya mas bowo juga, saya 

juga. Ya ayo kita coba aja.  
    

Waktu pertama kali 

ketemu secara fisik 

kapan bulik ? 

Satu tahun setelah itu, 2000... pas itu 

pas ini, masih di paingan kok, anaknya 

pakdhe hari, om hari.. 

    

Dimas ? Dimas ya ampun, dimas masih di jogja 

waktu itu. Itu tahun 2008 akhir atau 

2009, ya itu pertama kali kita 

kenalannya lewat text message itu 

2007  

    

Terus kalau yang 

memutuskan bulik 

buat menikah waktu 

itu apa sih bulik ? 

Apa ya ? itu pertanyaan yang sampai 

detik ini pun kami berdua kadang, apa 

ya.. kita langsung aja yuk gitu 
    



142 
 

 
 

Mungkin ada kayak 

karakternya om bowo 

Ya.. bisa sih.. maksudnya ada sesuatu 

yang apa.. yang aku lihat belum 

kutemui di pacarku sebelumnya gitu. 

karna memang apa ya.. kind of... 

banyak orang merasa aku lebay ya tapi 

kenyataannya sebelum dengan mas 

bowo aku pacaran, waktu itu aku 

bener-bener doanya lebih ke fisik ya, 

tinggi, atletis, katolik gitu kan, apa.. 

keren, bisa bahasa inggris, itu ada 

semua si pacarku yang dulu itu. Tapi it 

did not last long, bertahan hanya 

berapa bulan gitu, dan aku merasa 

kalau aku bawa refleksi ya fisik bukan 

yang aku perlukan, itu yang aku 

inginkan iya, tapi Tuhan mengatakan 

itu bukan yang kamu perlukan, Nah 

setelah itu doa lagi kan ketemu mas 

bowo, gitu. dan ternyata karakter 

yang selama ini aku cari dari 

seorang pria yang menjadi calon 

pendamping hidupku, itu ada di mas 

bowo. Fisik, jelas beda ya hahaha, 

maksudnya kan tambun gitu ya, apa,  

segala sesuatu yang aku inginkan 

secara fisik dari seorang pria itu tidak 

ada sama sekali, atletis juga jelas 

enggak, tinggi biasa-biasa aja, bahasa 

inggris gak bisa gitu kan, tapi ternyata 

 

Karakter suami 

adalah hal yang 

baru bagi subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

bahwa doanya 

selama ini 

mendapat 

jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Tuhan memberi tahu bukan itu yang 

kamu perlukan kok, that’s not the 

person you need, iniloh yang kamu... 

hahaha, karena apa.. waktu itu kami 

juga udah dewasa ya maksudnya 30an 

lebih waktu itu ketika ketemu pacaran, 

jadi pola pikir kami juga bukan pacaran 

yang secara fisik harus apa.. ideal gitu 

ya, tapi lebih ke hati sih, tau sendiri kan 

mas bowo ya doanya kenceng banget 

ya, that’s so.. dan aku juga waktu itu. 

Jadi waktu itu kami berpikir ya memang 

ini ya, jalannya akan sangat berbeda, 

dengan apa.. e.. apa ya namanya.. 

dengan e.. bentuk perkawinan yang 

ideal dengan masyarakat umum 

yang bersama di dalam satu rumah, 

jalan kemana-mana selalu bersama 

gitu, dan itu tidak pernah kami 

lakukan gitu, tapi ya sudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek paham 

bahwa dia akan 

menjalani 

kehidupan yang 

berbeda seperti 

pada umumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau peristiwa yang 

menyenangkan 

sekaligus 

menyedihkan selama 

pernikahan jarak jauh 

ini ? 

Menyenangkan dan menyedihkan hm.. 

susah ya.. menyen.. karna gini, dengan 

adanya ldr ini memang terus kami 

bisa menghargai waktu yang sedikit 

yang kita punya untuk ketemu. Kami 

memaksimalkan itu, dan kalau 

ngomong dengan teman-teman kantor 

yang mereka hidup bersama terus, aku 

bosen ngene ngene, dan itu tidak ada 

 

 

Hubungan jarak 

jauh memberikan 

dampak yang baik 

 

 

Experiental 

Values 

 

 

EV 

 

 

+++ 



144 
 

 
 

di aku gitu loh, aku malah seneng... 

apa... berapa lama gitu, tapi em.. kita 

bawa seneng ya jadi tidak menjadikan 

hal itu jadi beban ya, selama bisa 

bertemu kita maksimal berempat. 

Kemarin waktu natal tahun baru ya ke 

Gereja bareng, trus we never do, 

maksudnya jarang kan gereja bareng, 

bagi orang lain itu biasa ya, bagi kami 

sangat istimewa gitu kan, terus 

akhirnya, aku usul sih mas bowo yok 

kita berempat aja maksudnya di jogja 

aja gak usah jauh-jauh tapi nginep di 

hotel atau apalah, just the four of us 

gitu, dan mau gitu kan, jadi waktu tahun 

baru, kami ke malioboro di ibis hotel, 

dua hari disana, dan itu bagi orang, 

again, suatu hal yang biasa, tapi bagi 

kami.. enak ya, oh gitu, memang costly, 

uang ya maksudnya kita tidak bisa 

memungkiri bahwa pesawat, untuk itu 

juga kan, mahal ya hahaha. Tapi ya 

udah dinikmati aja 

Biasanya om bowo 

balik ke jogja itu 

berapa lama sekali lek 

? 

Em.. biasanya sih diusahakan kalau 

pas paskah, kemudian pas e.. natal, 

memang hari raya, tapi dinamikanya 

pada kadang-kadang dia juga pengen 

ketika anak-anak ulang tahun, rafael 

kan januari, itu kemungkinan besar 
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selalu ada karna itu kan pas tahun baru 

juga kan, nah yang agak susah kan 

alex, dia april, nah apa.. paskah kan ini 

maret ya, nah kadang aku pas ulang 

tahunnya alex ya.. manut.. kalau saya 

sih lebih terserah kamu bisanya kapan, 

ngitung-ngitungannya dengan shiftnya 

gimana itu terserah, jadi untuk itu dia 

yang menentukan,  oke aku tak pas ini, 

apa.. eh.. pas paskah, pas ulang 

tahunnya alex 

Trus bulek ldr ini 

memang kan karna 

pekerjaan, pernah gak 

sebelum menikah 

memikirkan baik-baik 

untuk mengikut salah 

satu ? 

Itu yang menjadikan kenapa kami 

cukup lama, dua tahunan baru bisa 

untuk menentukan ya, tapi waktu itu 

kami akhirnya ada di fase memikirkan 

masa depan anak, kalau misalnya.. 

waktu itu mas bowo bilang gini, 

kamu udah S2, lulusan luar negeri, 

udah kerja, di jogja, tempat yang 

ideal, dimana semua ponakan-

ponakanku pun suatu saat akan 

dikirim ke jogja untuk sekolah gitu 

loh, lah ngapain kamu kesana, trus 

anak-anak disana trus pindah balik 

lagi ke jogja, itu apa.. ee.. diskusinya, 

dinamikanya seperti itu, trus saya juga 

bilang, kamu kesini, kamu anak TI, 

pertambangan, di jogja mau apa, dapat 

apa, kan gak ada ya, maksudnya kalau 
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misalnya mau usaha, mau usaha apa, 

itu juga harus dipikirkan, dan yang 

terakhir, masih ada mama kan, waktu 

itu saya bilang ke mas bowo, saya 

bukan, tidak akan pernah ada di posisi 

dimana saya harus meminta kamu 

memilih antara ibu atau keluarga, itu 

kamu yang menentukan, apapun yang 

kamu tentukan, oke. Ayok kita jalani. 

Jadi memang apa, e.. kita bisa 

bertahan hampir 10 tahun ini apa, 

karna kita sama-sama paham sih 

ketika memutuskan itu bukan karena 

e.. keegoisan salah satu dari kita, 

tapi apa yang bisa kita maksimalkan, ya 

itu tadi, maksudnya kalau aku mau 

egois bisa loh, ya udah kamu pindah 

sini, dan aku yakin 100% pun mas 

bowo akan mau, e.. karna dia kan 

tipenya e.. dia akan total dengan orang 

yang dia sayangi dan cintai dia akan 

total, dan aku misalnya memaksa, dia 

akan mau, tapi aku tidak mau menjadi 

beban, aku tidak mau memutus 

hubungan antara anak dan ibu, itu dosa 

besar menurutku ya, dan aku ngomong 

itu ke mas bowo, akhirnya kalau aku di 

pomalaa dulu gimana, saya kerja disini 

sambil nungguin mama, ya gapapa, 
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aku toh ada bapak ibu disini, eyang-

eyangnya anak-anak ada disini, i’m fine 

disini, maksudnya ini ranahku ya, jogja 

itu aku kerja disini, lahir disini, hidup 

disini, dan aku tahu persis tempat-

tempat yang pendidikannya bagus 

untuk anak-anak gitu, jadi orang akan 

melihat enak ya, kaya ya, sana kerja di 

tambang, di aneka tambang, kamu 

dosen, for a.. consequences sih, 

maksudnya kita memang dipaksa 

secara situasi untuk tetap punya uang 

yang banyak, untuk beli tiket pesawat 

minta di siapa gitu, kalau kita yang 

usaha 

Terus kalau 

memutuskan untuk 

jauh ada omongan-

omongan gitu gak 

bulik ? dari keluarga 

kah, dari sahabat 

Kalau sahabat dan keluarga inti, 

mereka mendukung maksudnya.. 

tentu mereka ada apa kekuatiran, 

lebih ke trust itu sih, apa.. bisakah.. 

dia.. apa ya.. tidak selingkuh dan 

lain-lain, bisakah aku tidak selingkuh, 

maksudnya kami berdua tetap 

memikirkan hal itu, tetapi e... waktu itu 

komitmen sih, komitmen untuk bisa 

building the trust itu prosesnya 

lama, dan orang tidak melihat itu, 

ada sih, tetangga lebih tepatnya kok 

ini suaminya apa, bapaknya anak-

Ada dukungan 

yang diperoleh 

dari keluarga dan 

sahabat 
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anak gak keliatan ya, gitu, ada sih 

yang nanggepinnya miring 

Komentar dari 

lingkungan rumah 

yang negatif 

 

Nanggepinnya gimana 

lik ? 

Kerja kok, udah. Hahaha, jadi aku 

sudah memfilter kuping gitu ya, aku 

tidak mau membuat hal itu menjadi 

suatu beban untuk hidupku karna ya 

itu komitmen kami berdua, sudah 

dijalani, ya sudah, apapun omongan 

orang, i don’t care, we don’t care, 

kita gak peduli gitu loh ya, yang 

penting kita berdua paham betul kita ini, 

konsekuensinya adalah harus menjaga 

nama baik masing-masing, artinya apa, 

harus ada trust, harus ada 

kepercayaan, komunikasinya harus 

lancar. Nah komunikasi ini yang awal-

awal memang ya, agak susah ya. 

Maksudnya sekarang, hp wa, videocall, 

skype, anything can do. Jaman dulu 

kan susah ya. 
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Kalau dulu gimana lik, 

awal-awal nikah gitu 

kan 

Awal nikah, ini sih, aku share jadwal 

ngajarku. Sesimple gitu ya. Aku ini 

jadwalku semester ini kayak gini dan di 

aturan universitas sebisa mungkin 

selama mengajar tidak bawa hp, jadi 

kalau kamu telpon di jam-jam kamu 

ngajar, aku tidak akan, e.. kalau aku 

tidak mengangkat hp, bukan berarti 

Memberi jadwal 

rutinitas menjadi 

salah satu cara 

mengurangi 

pertengkaran 

Bertindak 

positif 
BP +++ 
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aku gak mau loh, mungkin karna aku 

gak tahu, karna hpku di tas gitu loh, 

tapi itu bisa menjadi satu hal yang 

menjadi sumber pertengkaran sih 

sebetulnya.  

Tapi pernah lik ? Pernah, pernah, pernah maksudnya 

tidak semulus sekarang ini ya, 

pernah misalnya pas awal-awal ada 

alex gitu kan, menjadi seorang ibu, 

ada bayi, kerja, itu kan mengurusi 

anak-anak orang lain, itu kan aku 

perlu adjustment ya, dan kadang kalau 

aku pulang, hp udah tak letakin aku gak 

bawa hp karna gendong dan lain-lain, 

pernah sih beberapa kali, kamu kok tak 

telpon gak pernah diangkat, dah 

nyerocos bla bla bla gitu, terus aku 

jelasin kan, loh aku pulang jam 

segini terus ini ini ini, tapi dulu dia 

anggap aku mengeluh. Bukan 

mengeluh loh, kamu nanya aku lagi 

ngapain, iki tak kandani loh, aku kerjain 

ini ini bukan ngeluh gitu loh, ngeluh itu 

bahwa artinya aku wa kamu, eh aku 

sms kamu aku telpon kamu aku capek, 

aku gak mau gini lagi, itu ngeluh 

namanya haha. Karna aku guru bahasa 

ya, pilihan kata dia itu kadang-kadang 

membuat aku mas kamu paham gak 

Paham sumber-

sumber 

miskomunikasi 
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sih maksudnya ngeluh tu hahaha, jadi 

dinamikanya kayak gitu, terus ya aku 

menjadi sadar juga, karna dia gak ada 

disini gak melihat keriwehan yang aku 

lakukan sehari-hari gitu kan, dan.. 

ketika dia datang dua minggu disini, 

akhirnya dia paham juga kenapa bisa 

jadi aku gak bisa angkat telpon wong 

hp ku disana, anak disini, gitu kan, anak 

tidur aku cuci botol, cuci macem-

macem, masak, yang lain, anak 

bangun ya sudah gitu kan, enggak 

punya waktu untuk diri sendiri juga 

Berarti bulik habis 

nikah langsung ? 

Dua minggu setelah itu langsung ldr 
    

Waktu ldr itu, ada 

masalah yang 

membuat diri bulik 

sendiri susah gitu gak 

? 

Masalah apa contohnya ? 

    

Misalnya bulik 

semakin gak bisa 

ngontrol emosi, terus 

merasa terbebani 

Puji Tuhan enggak ya, ya karna itu sih 

sudah awal, kita sudah memutuskan 

ya ayok dengan segala konsekuensi, 

jadi aku sama mas bowo lebih, dan aku 

pribadi juga apa ya istilahnya, punya 

komitmen sendiri ya, enggak, kamu 

gak boleh ngeluh loh, you choose the 

stuff, kamu yang milih jalan ini, ya 

apapun yang terjadi itu 

Memutuskan 

bersama untuk 

LDM 
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konsekuensinya, buatlah hal-hal yang 

kurang enak atau beban jadi hal yang 

positif.  

Tapi kalau yang 

menjadi beban saat ldr 

apakah dari omongan 

tetangga atau tekanan 

dari sekitar ? 

Em.. enggak sih malah aku cuek aja 

gitu loh, maksudnya aku sudah 

punya filter kali ya, tidak pernah mau 

tahu orang ngomong apa, aku 

denger tapi aku tidak mau itu 

menjadi suatu hal yang aku pikirkan 

selama ini. Lu kan gak tahu kehidupan 

gue kayak gimana, lu kan gak tahu aku 

sama suami komitmennya gimana, lu 

diem aja kalau gak tahu. Boleh sih 

ngomong, tapi ya terserah ya. 
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tidak mau tahu 

dan masa bodoh 
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Tapi nanggepinnya 

gimana waktu 

ngomong kayak gitu 

gimana lik ? 

Kadang sih waktu aku sarkasm, 

kumat ya haha saya bisa kadang aku 

cuman bilang pernah gak ldr ? belum. 

Ya sudah gak usah ngomong tentang 

ldr kalau belum tahu hahaha. 

++ 

Tapi bulik bermimpi 

punya keluarga yang 

lengkap ? 

Dulu sih iya ya, dulu. Tapi setelah 

ketemu mas bowo, punya e.. keluarga 

sendiri gitu, inilah, keluargaku ini, 

maksudnya gak bisa disamakan 

dengan orang lain, tentu ada 

pemikiranku tentu suatu saat kita 

bisa berempat punya rumah gitu ya, 

tapi kalau memang memungkinkan kita 

jalani aja, dan itu membuat kami 

melakukannya dengan happy aja ya, 

 

 

 

Adanya harapan 

untuk tinggal 

bersama 

 

 

 

Hopeful 

values 

 

 

 

HV 

 

 

 

++ 



152 
 

 
 

orang mau ngomong apa, mungkin 

mas bowo juga mengalami hal yang 

sama maksudnya kalau kumpul-

kumpul sama temen-temen, itu istrimu 

gimana sih blabla gak mau kesini ya, 

itulah gunanya trust ya bagaimana kita 

menjaga nama baik pasangan kita  

Tapi suka iri gak bulik 

lihat keluarga lain 

kemana-mana ? 

Kalau iri banget enggak ya, cuman ih 

enak ya, apa... bisa.. kayak ini 

sekarang, semester ini, sejak 

semester kemarin hidupku kadang-

kadang menjadi beban memang 

karna capek ya, alex udah kelas dua, 

dia ikut kumon, dia ada les renang, les 

tenis, jadi setelah aku ngajar, aku 

nganter dia les gitu, dan capek kan ya, 

haduh capek coba kalau ada suami 

bisa gantian gitu loh, kamu yang 

anter les renang ya, kamu yang ini ya, 

tapi e.. kemudian hal itu yang 

menjadikan aku lebih pinter, works 

smart. E.. pintar untuk mencari cara 

biar aku ndak terlalu capek, salah 

satunya adalah cari sopir, ya 

sekarang ada sopir dia bisa ada 

yang nemenin dan ada kakakku yang 

tinggal di rumah, dia yang bisa aku 

ajak kerjasama, atau opa omanya 

yang mau anterin, tapi aku 
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menyediakan fasilitas mobil dan sopir, 

nah konsekuensinya apa harus ada 

uang kan, nah.. itu.. maksudnya 

siklusnya seperti itu gitu, ya ada 

pengorbanan tertentu yang harus kami 

jalani, ya dibuat happy aja gitu, dan itu 

aku cari sopir ya, ya udah kalau 

menurutmu perlu, nah kayak gitu loh e.. 

sekarang mas bowo sudah lebih 

trust, percaya dengan keputusanku, 

karna aku yang ada disini dan aku 

melihat mengalami gitu, kalau dulu 

dia punya idealisme sendiri aku 

punya idealisme sendiri, loh tapi kan 

kamu gak ada disini blabla hahaha tapi 

sekarang lumayan enak sih, pemilihan 

sekolah anak, kapan masuk daycare, 

itu apa.. sekarang mas bowo sudah 

percaya oke ya kalau dia datang tak 

ajak, kayak besok kamu yang antar 

alex sekolah bukan sopir, dan dia mau, 

selama kamu ada disini apa yang bisa 

kamu lakukan dengan anak-anak, 

kamu lakukan, jadi aku yang 

menentukan dan dia oke, ya hahaha. 

Bangun pagi, kadang-kadang naik 

motor kami bertiga nganter alex naik 

motor dan itu suatu sumber 

kebahagiaan untuk anak-anak ngantar 
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rafael sekolah, kemudian dia aku 

kenalkan sama guru-gurunya alex 

kenalkan dengan guru-gurunya rafael, 

itu bagian kewajibanku ya karna apa.. 

oke kamu percaya aku dan aku tidak 

memanfaatkan kepercayaan itu 

dengan negatif, aku memaksimalkan 

kepercayaan itu untuk kebaikan 

anak-anak, ayok buktikanlah aku 

punya keputusan yang bagus loh ini 
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memaksimalkan 

kepercayaan dari 

suami.  
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Kalau ldr beban istri 

juga kan lumayan, 

beban yang bulik 

rasakan apasih ? 

Em... lebih ke mengatur jadwal, jadwal 

pribadi ya, e..apalagi sekarang alex 

baru sibuk-sibuknya ikut kegiatan ini 

itu, sekolah, rafael juga sekolah, lebih 

be... beban itu lebih pada aku tidak 

punya teman yang disisiku setiap 

saat untuk membuat keputusan. Jadi 

decision making 95% aku, tapi itulah 

yang dinamikanya disitu sih.e.. tetapi 

karakter mas bowo itulah yang aku 

suka, dia bukan yang aku kan suami, 

aku harus menentukan semuanya. Oh 

ya udah, kalau bunda merasa itu oke, 

ya ayo.  

Keputusan 

dilakukan oleh 

subjek 

Memahami 

diri 
MD ++ 

Pengambilan 

keputusan gimana 

berarti ? 

Lebih banyak memberi informasi sih ya 

hahaha, contohnya kalau anak sakit itu 

ya, gak mungkin kan aku eh ini anak 

sakit terus gimana, ya aku kan harus 

langsung toh, baru setelah itu selesai 
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aku telpon atau aku wa atau aku 

videocall. Ini alex baru sakit atau ini 

rafael baru sakit, tadi udah tak bawa ke 

dokter terus hasilnya adalah ini, harus 

istirahat berapa lama, jadi kayak gitu. 

tapi yang kayak harus kita berdua 

diskusi, apa.. lebih ke pemilihan 

sekolah, itu juga pemilihan les, tetapi 

kayak alex kan sekarang baru getol-

getolnya les tenis nih, senang banget 

tenis gitu kan, dia pengen, terus apa.. 

aku bilang kamu pengen tenis tapi ikut 

yuk ke lapangan tenis, lihat dulu bener-

bener kamu suka gak, nah setelah itu 

dia bilang aku mau, beberapa kali ikut 

kan gitu, aku telpon suami, yo alex 

pengen tenis, kan harus beli raketnya 

kan ya lumayan mahal, oh pengen tenis 

kenapa e lex, terus mereka diskusi kan, 

dia cerita ke ayahnya kayak gitu, yo wis 

ya udah, tapi serius loh nanti ini bunda 

yang ngurus semua, which is fine, 

hahaha gak masalah, again, karna 

itu satu konsekuensi yang harus aku 

jalani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengurus 

kebutuhan anak 

menjadi 

kewajiban subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau misal ada 

masalah gitu bulik, 

penyelesaiannya saat 

ldr gimana sih ? 

Masalah apa ? masalah anak atau 
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Masalah apapun, 

misal ada miskom lah, 

atau ada pemikiran-

pemikiran jelek 

Oh iya, kalau.. the power of technology 

ya em.. kalau ada suatu masalah ya e.. 

lewat wa sih, karena itu tertulis ya, 

kalau ngomong, ketika kita ngomong 

tapi tidak face to face, kadang kan 

intonasi dengan ekspresi gak match ya, 

jadi e.. kalau aku sih kebanyakan lewat 

wa, tapi kalau mas bowo sukanya 

telpon langsung atau videocall 

langsung karna dia tidak terbiasa untuk 

merangkai kata supaya tidak terlalu 

straight forward. Kalau aku kan 

terbiasa, jadi sebelum wa aku tak 

baca, kata-kata ini menyakiti gak ya, 

kata-kata ini bisa membuat 

interpretasi yang salah gak ya, karna 

aku sudah bergulat dengan dunia 

bahasa sudah lama ya, jadi itu yang 

aku maksimalkan, tapi kalau mas 

bowo enggak sabar kalau ini, jadi 

ditelpon atau apa. Tapi kami belajar 

untuk tidak langsung menuduh. 

Jaman dulu, kamu kok gak pernah 

ada sih blabla, kamu tanya gak aku 

ngapain haha, kalau sekarang e.. aku 

wa dia bales lama baru dimana e yah 

? aku bisa wa kapan. Dia juga sama 

sekarang mengikuti alur itu, jadi 

baru ngapain 
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Penyesuaiannya 

berapa lama itu lik ? 

e... lama ya, itu flow aja sih ya, 

mungkin setahun dua tahun. Itu 

bener-bener very, kalau di tengah 

laut gelombangnya lumayan luar 

biasa dua tahun pertama gitu. 

Proses untuk 

penyesuaian saat 

jarak jauh cukup 

lama 

Attitudinal 

Values 
AV +++ 

Suka duka 10 tahun 

ldr apa sih bulik ? 

Sukanya sih kalau ketemu kayak fresh 

gitu, ya apa.. kebosanan tidak akan 

ada, gitu ya. Em.. kesusahannya lebih 

kepada memberi pemahaman ke anak-

anak. Rafael masih kecil ya, kita bisa 

oh ayah tindak kerja, ya dia tahu. Tapi 

alex kadang-kadang dia anak cowok 

ya, kadang gengsi gitu kalau kangen 

gitu kan, gengsi. Bentuk 

kekangenannya alex itu kalau ditelpon 

ayahnya malah dia gak mau, gak mau 

ngomong sama ayahnya, tapi kalau 

udah mati, loh ayah mana kok dimatiin, 

lah kamu diajak ngomong gak mau, ya 

aku kan pengen denger suaranya ayah 

gitu, kadang gitu hmm.. ya ampun 

kapan ya bisa berempat lagi gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginan untuk 

kumpul berempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeful 

Values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Justru kesedihannya 

bulik kalau di anak-

anak gitu ? 

Hu um, bukan di akunya sih. Bukan 

apa.. lebih pada kadang sedihnya itu 

gimana ya caranya hubungan antara 

ayah dan anak-anak cowok ini itu bisa 

tetep terjaga, kadang sedihnya disitu, 

yang tidak bisa dilakukan apa.. yang 

tidak dialami oleh orang lain yang 
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punya kehidupan perkawinan normal 

ya, normal juga apa sih ? what is 

normal ? kalau di psikologi juga pasti 

ya, how normal? Itu bagus dalam hal 

apa sih, dari sudut dari kacamata 

mana, normal itu dari kacamatanya 

siapa sih.  

Ini normal buat kami, dengan kondisi 

seperti ini, kami buat suatu habit, 

kebiasaan dan itu menjadi 

normalitas kami.  

 

 

 

 

 

 

Subjek 

memahami 

bahwa inilah 

kehidupan 

keluarganya 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Tetapi pengen punya.. 

apa ya cita-cita 

pengen.. 

Hoiya tetep.. tapi ya kami tidak ngoyo, 

tidak terlalu memaksakan kehendak 

gitu. karena kalau kami stres anak-

anak stres gitu loh, kita bawa happy 

aja. Dan aku tidak mau e.. kehidupan 

seperti ini beban untuk mas bowo dan 

aku gitu dan terutama untuk anak-anak. 

Jadi ya kalau susah seneng relatif juga 

ya, susah untukmu belum tentu susah 

buatku, exactly seperti ldr ini susah 

buatmu mungkin tapi bagiku ya karna 

sudah komit dulu, this is my 

commitment dan karna itu dasar 

persetujuan berdua, bukan hanya 

aku atau suami, setuju ayo kita jalani 

dulu apa adanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjalani 

komitmen untuk 

LDM dengan 

kesadaran kedua 

belah pihak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Tapi keluarga dulu 

dukung gak bulik ? 

Nah, kalau bapak ibu awalnya sih 

kurang ini ya.. nanti gimana.. dari 

ketika sebelum nikah kan aku 

kesana gitu, 2009 gitu ya natalan 

disana pertama, pertama kali ketemu 

bapak mama gitu ya, dan ketika aku 

kesana kan orang tua jaman dulu ya, 

kamu belum nikah trus nanti tinggalnya 

dimana blabla, kopi darat, pomalaa 

dimana sih, aku aja gak tau pomalaa 

dimana waktu itu ya hahaa, tapi 

hebatnya bapak ibu ya mereka percaya 

ke aku sih, ya oke doa aja semua 

berjalan dengan lancar dan akhirnya 

jadi deh. Dan aku sangat bersyukur 

memutuskan untuk kesana karna 

waktu itu kan pertama dan terakhir 

ketemu bapak kan, bahkan ketika 

menikah pun bapak sama mama gak 

bisa kan, waktu itu. Jadi, aku bilang ke 

bapak ibuku waktu itu untung diijinkan 

dan aku nekat karna aku bisa 

mendapat restu dari bapak, kalau gak 

gitu, itu ganjaran seumur hidup, karna 

itu kan mei kan meninggalnya. Maret 

kan nikah, juni rencana aku mau 

kesana pas jeda dosen gitu kan, oh 

ternyata sudah keduluan.  

Sempat ada 

keraguan dari 

keluarga subjek 

Pengakraban 

hubungan 
PH + 
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Terus waktu di tengah 

jalan pernah merasa 

menyesal tidak atau 

merasa udah nyerah ? 

Hampir nyerah iya, nyesal gak ya. 

Mungkin karakterku ya, ketika aku 

sudah memutuskan sesuatu ya udah 

kamu gak boleh ngeluh kamu 

mutusin sendiri og, kalau itu diputusin 

orang lain kamu berhak ngeluh, 

maksudnya konsep cara aku berpikir 

seperti itu jadi e.. apa yang kamu 

putuskan itulah yang kamu jalani. 

Tetap bertahan 

dalam hubungan 

jarak jauh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB 

+++ 

Nyerahnya gimana 

bulik ? 

Lebih ke capek sih ya, capek..e.. 

karna aku sendiri ngurusin dua 

anak, dan masih harus kerja dan 

empat tahun ini luar biasa capek 

karna waktu itu aku diangkat jadi wakil 

kaprodi kan, dan itu gaweannya luar 

biasa karna prodinya besar, 

mahasiswanya 800an dan aku wakil 

kaprodi yang mengurus 

kemahasiswaan jadi itu dinamikanya 

sangat luar biasa gitu ya, tapi kalau 

udah mulai capek haduh aku 

pengennya pie yo, bawa doa sih, 

kuncinya doa sih ya.  

Perasaan lelah 

karena mengurus 

anak dan 

pekerjaan yang 

sibuk 

 

 

 

 

Saat lelah, subjek 

selalu membawa 

permasalahannya 

ke dalam doa 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Kalau pas lagi emosi-

emosinya gitu bulik 

karna beban kan 

Nah itulah tantangannya disitu, aku 

punya cara sih sebetulnya, di kantor 

sangat tinggi ya, tekanannya. 

Maksudnya dinamika sangat tinggi, 

harus ngurusi mahasiswa, harus ngajar 

juga. Tapi aku punya cara yang 
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menurutku itu sudah membantuku 

untuk tetap tenang. Jadi ketika 

setelah ngajar biasanya jam empat 

ya, aku perlu waktu satu jam untuk 

off dulu, satu jam santai di kantor 

dulu. Ngumpulin tenaga lagi, nah 

ketika pulang aku udah fresh lagi, itu 

caraku untuk coping dengan capek 

dikantor sih. 

 

Subjek memiliki 

cara sendiri untuk 

menghilangkan 

penat di kantor 

 

Memahami 

diri 

 

MD 

 

+++ 

Terus waktu hamil 

anak pertama kan 

manja dan lain-lain, 

ada diomongin juga 

gak sama tetangga 

gitu ? 

Enggak sih ya, ya itu tadi karna 

mungkin tipeku punya mindset sudah 

ini jalani saja, udah kamu putuskan dan 

itu salah satu hal apa.. kami diskusikan 

di awal ketika tahu hamil alex itu. Aku 

sudah punya pemikiran bahwa hamil 

gak usah percaya dengan ngidam-

ngidaman haha kadang kan ada cerita 

aku pengen sate disana, harus ada 

gitu. Puji Tuhan dua anak ini aku sudah 

ada mindset udah nek ra ono ngomong 

sama anake, sek yo le, gak ada e, gak 

ada yang beliin, atau ayah baru pergi, 

itulah hal-hal yang simple gitu dengan 

caraku sendiri ya, jadi apa.. hal yang 

mungkin tidak dilakukan orang lain tapi 

aku lakukan 

    

Tapi iri gak bulik waktu 

hamil ada yang 

nemenin? 

Pengen pijetin hahaha semakin hamil 

besar kan mau ambil apa aja susah, 

tapi itulah yang membuat aku kuat stel, 
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maksudnya temen-temen dikantor tuh 

ya ampun ini hamil udah delapan bulan 

tapi masih kemana-mana dengan 

tegap dan sigrak gitu ya, terus aku 

harus relay on who ? hahaha aku 

harus bertumpu pada siapa kalau 

bukan sama diri sendiri. Itulah yang 

membuat aku kuat gitu ya 

 

 

Dalam masa 

hamil subjek 

harus mandiri 

untuk 

melakukannya 

sendirian 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

BP 

 

 

 

++ 

Yang berkembang 

dari bulik apasih 

selama ldr ? 

Menjadi lebih kuat dan lebih tektek, 

karna dulu dengan idealisme sebuah 

perkawinan, ada suami terus apa.. 

bisa manja-manjaan pas hamil, trus 

udah aku harus bisa mandiri dan itulah 

yang membuat aku kuat karna suami 

kerja disana aku tidak mau membuat 

membebani dia dengan hal yang ecek-

ecek remeh aku pengen ini aku pengen 

itu kan itu membuat suami distracted ya 

maksudnya gak bisa fokus padahal 

gaweannya yo gak tempat yang kayak 

taman bermain gitu hahaa itu kan 

pabrik ya dimana itu hal-hal yang perlu 

konsentrasi tinggi ketika bekerja. Itu 

yang aku imani dan dia juga ketika aku 

kerja dia tidak mau membebaniku 

dengan apa gitu 

LDM membuat 

subjek lebih 

berkembang 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Kalau dipekerjaan ada 

sesuatu yang justru 

lebih berkembang ? 

Ya itu karna trus aku jadi bisa time 

managementnya lebih bagus malah 

karna aku harus benar-benar 
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memikirkan dari a – z contohnya e.. 

semester kemarin, semester kemarin 

senin tu alex ada kelas tambahan, jadi 

setengah satu kelasnya selesai ada les 

tambahan setengah dua, selasa dia 

ada les renang di umbang tirto 

kridosono sana aku tidak mau orang 

lain yang mengantarkan dia jadi harus 

aku, karna itu tempatnya umum ya, 

terus hari rabu dia tenis jam 4 sore – 6, 

hari kamis dia les renang, padet kan. 

Hari jumat dia ada les bahasa inggris di 

sekolah jadi gak masalah, hari sabtu 

dia tenis lagi, nah jadi artinya aku 

harus pintar-pintar membagi 

waktuku sebagai seorang dosen, 

sebagai seorang pejabat dan 

sebagai seorang emak-emak hahaha 

itu kan dinamikanya.. dan masih jadi 

seorang istri itu loh, dan apa.. Puji 

Tuhan mas bowo sangat paham kalau 

udah jam delapan malam aku udah 

teler kan stel maksudnya nidurin 

adeknya si rafael itu kadang-kadang 

aku melu bablas, jam 10 itu baru buka 

oh kamu telpon 4x ya sorry ya aku 

ketiduran, ealah dia gitu aja udah 

paham gitu ya. Dan itu yang membuat 

hidupku jadi ringan gitu ya karna kamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek membagi 

diri untuk 

mengurus anak 

dan pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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tidak memaksaku jadi seorang istri 

yang harus stand by 24 jam tapi disaat 

bersamaan harus disisi anak-anak 24 

jam harus bekerja ini secara 

profesional, endak. Tidak itu, jadi dia 

mempercayai aku memanage 

waktuku dan bagaimana cara aku 

berkomunikasi dengan prodi dan 

prodi sangat luar biasa besar 

dukungannya,ya kebetulan aku sih 

yang membuat jadwal satu program 

studi ya, jadwal mahasiswa, jadwal 

dosen kan itu tugasku sehingga aku 

bisa melihat maksudnya senin aku gak 

perlu antar anak tapi aku kerjasama 

dengan sopir jemputnya waktu segini 

ya jadi aku bisa mengajar sampai sore, 

selasa maksimal sampai jam dua ya, 

karna aku jam dua harus jemput alex 

untuk les renang, gitu. hal-hal seperti 

itu. Rabu bisa ngajar sampai jam dua 

karna harus antar alex tenis, tapi 

pertanyaan berikutnya sekarang kan 

rafael daycare kan, jam empat pulang, 

nah kerjasama dengan eyang-

eyangnya dengan tantenya gitu, kamu 

hari ini sopo sing isa methuk bisa 

jemput biasanya senin karna aku gak 

antar alex gitu. jadi memanage.. karna 

 

 

 

 

 

Subjek berkarya 

dengan bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative 

values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV 
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aku sebetulnya mas bowo kadang 

kasihan sih kok kamu baru dimana, oh 

baru di lapangan, eh tak telpon ya, sek 

aku di kolam renang, kamu dimana tak 

telpon, bentar baru antar alex disini. 

Jadi dia sangat tahu dinamikanya 

bahwa dari subuh sampai malam aku 

non stop. Subuh karna dari pagi nyiapin 

macam-macam gitu kan, memastikan 

alex diantar sopir, jadi sopir itu yang 

bener-bener membantuku 

sepenuhnya. tapi itu time 

management dan bekerja lebih pintar 

sih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek paham 

bahwa dia 

membutuhkan 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiental 

values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau hambatan-

hambatan yang 

dirasakan saat ldr apa 

aja sih bulik ?  

Hambatannya lebih... mungkin bukan 

hambatan ya, kalau aku gak suka he 

kata hambatan hahaha terus kesannya 

aku gak bisa ngapa-ngapain e. Selama 

ini ada tantangan dan apa.. kadang 

berat juga gitu ya kalau misalnya aku 

harus tugas ke luar negeri kayak 

misalnya waktu itu dua minggu ke 

taiwan padahal pas itu masa-masanya 

alex ulangan gitu kan, itu tantangan. 

Tapi konsekuensinya videocall-an 

dong dari taiwan ke jogja gitu, yok lex, 

dia pake hp omanya, sinau opo, basa 

jawa gitu kan. Ini ndak aku bingung e, 

jadi memanage waktu juga, oke nanti 
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telpon bunda jam segini ya, bunda 

sudah di hotel.  

Kalau sama suami, 

tantangan selama ldr 

apa ? 

Kalau diawal-awal komunikasi ya, 

sekarang pun masih. Gak bisa 

dipungkiri kadang aku capek, dia 

juga capek, emosinya tinggi dan 

ngomong juga nadanya tinggi, dan 

cara mas bowo ngomong keras ya, 

maksudnya bukan bermaksud keras 

tapi volumenya keras dan itu kadang 

bikin aku emosi juga sih hehehe baru 

capek, mbok ngomong biasa aja sih 

gak usah teriak-teriak, aku tuh ga 

teriak, lah itu teriak,  ini caraku 

ngomong haha hal-hal yang kayak gitu 

membuatku emosi dan lucu-lucuan 

juga sih, aku gak marah loh, maksudku 

ngomong gini... oh ya itu, ya itu sih ya, 

bagi orang suatu beban berat, bagi 

kami ya.. bagian dari hidup kita, 

kembali lagi dengan komitmen itu 

dengan segala konsekuensi harus kita 

jalani itu. 

Memahami 

sumber 

miskomunikasi 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Bulik sering ada yang 

goda gitu gak? 

Maksudnya dari lawan 

jenis atau ajakan 

orang atau pengaruh 

jelek orang. 

e... mungkin ada tapi aku gak sadar, 

karna aku sudah... gini ya, aku disini 

sendiri secara fisik tapi aku istri dari 

orang lain yang disana pun dia juga 

pake kacamata kuda bahwa aku sudah 

beristrikan orang tapi ldr itu yang 
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membuat kami tetep murni dalam hal 

ini ya.. apa.. bukan murni ya 

maksudnya menjaga nama baik itu, 

jadi apapun kalo ada yang goda 

maksudnya, ya dicuekin aja. 

 

 

Menjaga 

kesetiaan 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

BP 

 

 

+++ 

Tapi pernah bulik ada 

yang godain gitu ? 

Nah mungkin awalnya cuman goda 

teman baik gitu, yuk kapan-kapan yuk 

kita ngobrol-ngobrol bareng ayok aja 

tapi siapa lagi, jangan sampai hanya 

kita berdua, kalaupun hanya berdua e... 

aku tak ngomong dulu sama suami ya 

karna itu kadang berbohong jadwal 

kami telpon misalnya 

    

Berarti tetep lurus  Tetep lurus. Tapi tantangan bagi mas 

bowo adalah kenyataan istrinya sering 

pergi haha apa.. e.. kapan itu ke 

jepang, terus ke taiwan, ke jepang itu 

batal karna hamil rafael kan takutnya 

kenapa-kenapa gitu kan, terus harus ke 

bandung, ke malang berapa hari, 

selalu pertanyaan di awal-awal anak 

gimana, maksudmu gimana, aku 

memutuskan bekerja terus bisa 

pergi itu karna aku udah punya 

jadwalnya sendiri, dan selalu kayak 

gitu sih. Kasian ya anak-anak, gak tak 

bales biasanya kalo wa kayak gitu. 

kasian gimana, apa kamu gak kasian 

sama aku juga batinku ya. Tapi aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

pemahaman 

kepada suami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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tahu karna dia concern juga ya ini pergi, 

biasanya yang ngurusi ibunya. Ya kan 

aku sudah memastikan selama dua 

minggu itu siapa yang mengantar 

alex yang nganter dia yang jemput 

adeknya, gak usah mikirin 

 

 

Subjek menyadari 

tidak mampu 

bekerja sendirian 

 

 

 

Experiental 

values 

 

 

 

EV 

 

 

 

++ 

Bulik sudah merasa 

maksimal belum 

dalam ldr ini ? 

e.. maksimal ldr tu gimana. 

    

Maksimal sebagai 

istri, seorang ibu, di 

pekerjaan juga 

e.. yang jalan aku dalam setiap 

keputusan atau setiap langkah yang 

aku lakukan itu terbaik untuk saat itu, 

jadi untuk maksimal sekarang, kriteria 

maksimal pun juga gak ada kan, jadi 

kalau aku bilang maksimal mungkin 

orang lain bilang e kamu harusnya bisa 

gini gini, iya seharusnya menurutmu, 

menurutku enggak kok, karna aku juga 

harus menjaga badan, aku gak boleh 

sakit itu juga aku tidak boleh sakit karna 

kalau aku sakit anak-anak gimana. Ada 

sih orang lain yang membantu tapi kan 

yang gendong rafael siapa itu 

maksimalnya seperti itusih jaga 

kesehatan, kalau maksimal ya 

maksimal buatku sih. 

    

Terus bulik arti dari 

mencintai menurut 

bulik apa sih ? 

Mencintai itu apa ya.. susah ya.. 

deskripsinya susah. E.. sering sih awal-

awal sampai detik ini, cinta itu apa sih 
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gitu, dulu waktu ketika belum ada anak-

anak jawabanku adalah satu cinta 

adalah bowo. Sekarang deskripsi cinta 

apa sih, cinta adalah bowo rafael alex. 

Abstrak kan tapi artinya apa yang aku 

lakukan untuk mereka gitu. bukan 

untuk aku, bahkan namaku gak disitu 

karna gak aku sebut karna aku 

pelayananku sebagai seorang ibu 

sebagai istri ya itu aku gak bisa 

mendeskripsikan secara detail. Gak 

ada deskripsi job desc detail gitu gak 

ada karna apa yang aku lakukan demi 

cintaku ke suami dan anak-anak, 

deskripsi cinta itu apa bowo alex rafael 

Kalau arti-arti yang 

lain lik 

Hahaha kadang lebay ya, apa sih... 

tulus, menjalani itu untuk kebaikan 

bersama 

Memahami 

tentang mencintai 

Memahami 

diri 
MD ++ 

Bulik sudah 

menerapkan di 

perkawinan ini ? 

Iya, sudah, menurutku sudah ya 

walaupun mungkin dan tidak akan 

berhenti, walaupun sudah merasa 

sudah melakukan bukan berarti gak 

akan kulakukan lagi, enggak. Itu akan 

selalu berjalan, tulus mencintai iya 

dengan hal-hal kecil seperti mas bowo 

pengen beli mobil ya kalau memang 

kamu lakukan oke, gapapa gitu atau 

apa e mas bowo pengen sek yo aku 

hari ini baru sibuk banget di pabrik jadi 
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gak bisa dikontak, ya sudah itu kan 

tulus ya aku tidak menuntut untuk dia 

selalu ada setiap saat, ya udah nanti 

kalau ada apa-apa tak wa ya, bacanya 

nanti aja, kayak gitu, maksudnya bukan 

suatu yang luar biasa tapi suatu hal 

yang biasa tapi karna kita tulus 

menjalaninya akhirnya kita saling 

menghormati kita saling menghargai 

kita saling memahami itu menurutku 

cinta kayak gitu ya 

Bagaimana sih 

caranya bulik bisa 

menguatkan diri 

memahami diri sendiri 

kalau ldr ini memang 

harus dijalani ? 

Doa.  

 

 

 

 

 

Peran ibadah 

dalam perjalanan 

subjek 

 

 

 

 

 

Ibadah 

 

 

 

 

 

IB 

 

 

 

 

 

+++ 

Peran doa gimana 

bulik ? 

Ya misalnya baru capek, duh mesti pie 

yo. Ada aja jawabannya gitu, simple 

ya, maksudnya aku percaya dengan 

jawaban Tuhan bisa macam-macam 

ya misalnya kapan ya.. kemarin yang 

baru capek banget, heh pie yo, gimana 

ya aku ada satu moment dimana aku 

perlu seorang suami disampingku saat 

ini, tapi terus baca yang kobe bryan 

meninggal plane crash dll, heh itu 

istrinya selamanya tidak akan pernah 

bertemu, terus mikir kayaknya gitu, 
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kamu bisa ketemu kapan aja kapanpun 

kamu mau, jadi physical apa ya 

keberadaan seorang suami secara fisik 

tidak akan tidak kamu dapatkan 

sekarang ini itu jangan dijadikan beban 

deh. Aku lebih sensitif dengan 

jawaban-jawaban dari Tuhan dari 

doa-doa itu loh, baru mikirin suamiku 

e enak banget ada disini bisa ngapa-

ngapain bersama, sebel sih kok gak 

bisa, terus gak sampai satu jam 

kemudian baca berita itu, heh itu istri 

gak akan bisa bertemu loh, so you 

should be grateful, kayak gitu sih 

maksudnya bagi orang lebay ya bagiku 

itu jawaban apa ya.. yang luar biasa 

kayak penguatan dari Tuhan dengan 

cara apapun  

Terus kalau dukungan 

sosial bulik berperan 

besar gak sih 

berperan besar gak 

sih ? 

Terutama di tempat kerja sih mereka 

sangat paham kalau maaf aku ya 

kalau rapat di atas jam empat gak 

bisa, oh ya gak apa-apa, biasanya 

mereka mendukung dan di prodi itu 

kan kebanyakan ibu-ibu muda dan 

mereka-mereka termasuk aku tidak 

dijadwalkan ngajar jam tujuh, dengan 

alasan bahwa kalau jam tujuh riweh ya 

punya anak, maksudnya itu dukungan 

kecil sih tapi bagiku itu sangat luar 

Subjek mendapat 

dukungan dari 

lingkungan kerja 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 
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biasa, aku punya waktu nganter alex, 

eh alex diantar sopir tapi aku punya 

waktu untuk melihat dia pergi naik 

mobil dengan sopir ke sekolah gitu kan 

terus sopirnya balik lagi aku 

menyaksikan itu trus aku bisa nganter 

adeknya ke sekolah baru aku ngajar 

jam sembilan, itu dukungan sosial yang 

luar biasa ya menurutku  

Terus kalau misalkan 

ini bulik, memberikan 

dampak ke pekerjaan 

gak ldr ini misalnya 

suami sakit pekerjaan 

tidak konsen ? 

He em sih, iya sih siapa sih yang gak, 

jauh lagi kalo ada apa-apa lagi, 

pernah sih itu demam seminggu atau 

lebih tetep kerja ya, tetep kepikiran tapi 

kupantau aja sih. Wa nan, canda-

candaan ya mengurangi rasa sakit sih, 

caranya gimana lagi kalau gak gitu kan, 

telpon, kirimin foto anak-anak  

Saat suami sakit 

ada dampak 

pekerjaan 

Experiental 

values 
EV ++ 

Pekerjaan jadi lebih 

gak konsen gitu lik ? 

Ya ya iyalah, kadang baru diem gini 

suamiku lagi ngapain ya udah 

minum obat belum ya, wa gitu udah 

minum obat belum 

Bulik mengenali diri 

sendiri gak ? kayak 

kelebihan kekurangan 

potensi yang punya 

apa aja 

e.. iya sih, yang jelas benar-benar 

terlihat jelas pada sekarang lebih 

pintar untuk mengontrol emosi, 

lebih pintar memanage waktu, lebih 

pintar untuk memanage tenaga, 

yang terakhir sekarang ini sudah 

mulai pintar ya, dulu pengennya 

idealnya aku harus melakukannya 

 

 

Subjek 

memahami diri 

sendiri 

 

 

Memahami 

diri  

 

 

MD 

 

 

+++ 
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semua sendirian gitu. tapi ada satu 

momen dimana aku sakit trus ya again, 

kok sakit sih Tuhan mbok jangan sakit, 

tapi aku terus berpikir mungkin caranya 

Tuhan bilang kamu perlu orang lain loh 

kadang-kadang 

Berarti dulu bulik 

merasa sangat idealis 

tapi... 

Ya realistis ternyata gak kuat juga. 

Ya ya memutuskan untuk mencari 

sopir dan ternyata Puji Tuhanlah 

sekarang gak perlu anter alex pagi-

pagi gitu kan 

Memahami 

bahwa subjek 

tidak mampu 

bekerja sendirian 

Experiental 

values 
EV +++ 

Kalau tujuan hidupnya 

bulik apa sih ? 

Untuk keluarga sih ya, dari dulu apa 

ya.. apapun yang aku lakukan 

kayaknya contohnya simpelnya gini, 

aku seorang ibu punya dua anak 

cowok, salah satu tugasku mendidik 

anak-anak cowokku ini untuk bisa 

menghormati wanita, itukan penting 

ya dan untuk bisa e.. membuat 

mereka sadar bahwa wanita bisa 

melakukan banyak hal. Nah caranya 

ya kebetulan karna tugasnya harus 

sering ke luar kota atau ke luar negeri 

dan harus sering mengurusi banyak 

hal, alex sering tak ajak ke kantor 

misalnya pas rapat itu ya udah yok ikut 

tapi kamu ini gak boleh ngobrol gak 

boleh main hp dengan keras-keras gitu 

ya, itu tak ajak dan membuat alex 

 

 

 

Subjek berupaya 

mendidik anak-

anaknya 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

BP 

 

 

 

++ 
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semakin sadar, oh bundaku kerjaannya 

kayak gini to, oh bundaku e.. kalau 

pergi ke luar kota bukan untuk senang-

senang toh, bundaku tu ke luar negeri 

bukan having fun aja ya tapi untuk kerja 

ya, bisa ya bunda kayak gitu ya, bisa 

aja 

Dulu alex sering 

nanya gitu lik ? 

Sering kan, bunda kok kalau pulang 

malam, sore gitu jam 5an pulang tu, 

suatu saat pernah sih tak ajak sehari 

gitu, dia gak banyak omong sih, alex tu 

mirip bapaknya gak banyak omong gitu 

loh, tapi dia mengamati, dua orang ini 

tu sama sebetulnya gak banyak omong 

tapi mengamati gitu loh, dan apa, 

kapan itu pernah sih ayahnya nelpon 

bundamu tuh lex kalau ditelpon gak 

diangkat, lah bunda tu kan kerja toh yah 

mbok jangan gitu hahaha ketawa aja 

sih suami tapi maksudnya itu kayak 

membuka mataku, oh jebule kowe 

ngamatke to le, ternyata ngamati juga 

to le bahwa bunda kerja gak cuman 

dapat uang tapi aku perlu 

memperlihatkan seorang wanita, ibu 

bisa bekerja. Terus tidak 

mengesampingkan yang lain, berusaha 

untuk memanage waktu semaksimal 
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Bulik pernah kepikiran 

berhenti bekerja jadi 

dosen trus buka usaha 

di rumah jaga anak-

anak ? 

Pernah sih kepikiran kayak gitu tapi 

malah mas bowo yang kayak yakin lu 

hahaha karna aku sudah 

berkecimpung di dunia pendidikan 

lama banget ya, bisa sih kayak buka 

kursusin gitu di rumah, yakin lu, yakin 

bunda bisa, gak tahu juga sih karna aku 

selama.. karna aku tahu aku bukan tipe 

ibu yang e.. seperti ibu rumah tangga, 

bukan aku gitu. bukan aku 

mengesampingkan peran ibu rumah 

tangga, enggak. Malah aku salut, karna 

kebayang gak sih dirumah seharian, 

masak terus bersihin rumah, terus 

antar anak terus jemput anak terus 

udah, maksudnya ibu rumah tangga 

suatu hal yang luar biasa karna mereka 

bener-bener total untuk orang lain, 

kalau aku kan kayak gini bisa menjadi 

seorang mita, tapi kalau di rumah aku 

adalah ibunya alex ibunya rafael 

istrinya mas bowo jadi identitasku 

ketika di rumah itu menjadi miliknya 

orang lain. Tapi kalau kayak gini aku 

bisa menjadi seorang mita, kalau ke 

luar kota atau bekerja di kantor aku 

menjadi seorang mita yang dosen gitu, 

me time yang tidak dipunyai ibu rumah 

tangga, yang itu sepertinya dilihatin 

 

 

Subjek paham 

potensi dirinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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mas bowo, kamu gak bisa kalau hanya 

duduk diam di rumah, kamu perlu 

dinamika sama orang lain supaya kamu 

waras hahaha istilahnya kayak gitu, 

dah setelah dia ngomong kayak gitu, 

iya juga ya. Gak kebayang sih aku 

dirumah seharian, waktu itu cuti 

melahirkan pun aku udah stres kok 

ngapain ya di rumah 

 

 

 

 

 

 

Subjek paham 

potensi dirinya 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Berarti potensinya 

bulik adalah buat 

ngajar berbicara di 

depan gitu ? 

Iya, maksudnya lebih ke berdinamika 

dengan orang lain itu my me time 

dan itu yang membuat aku lebih 

maksimal, karna apa, karna aku 

happy kan. Ketika aku happy, aku 

akan happy di depan anak-anak depan 

lingkungan keluarga, coba aku gak 

happy negative energy kan lebih 

mudah kesebar ya dibanding positive 

energy. Untuk mendapatkan positive 

energy itu kan aku harus mencintai diri 

sendiri dan itulah yang dilihat mas 

bowo, menurutku loh ya dia gak pernah 

ngomong sih hahaha tahu kan mas 

bowo kayak apa orangnya, ekspresi 

gak begitu banyak dilakukan tapi 

dengan caranya dia tidak memaksaku 

sejak awal untuk pindah kesana, 

menurutku itulah yang dia sadar 

hidupku tidak akan bahagia kalau 

Subjek 

memahami 

potensi diri 

Memahami 

diri 
MD +++ 
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disana, di pomalaa maksudnya, 

meninggalkan semua, mungkin aku 

tidak akan happy  

Kalau komitmen 

hidupnya bulik apa sih 

? 

Ya untuk keluarga itu tadi 

maksudnya dengan segala 

konsekuensi selama ldr ini apapun 

yang kulakukan itu untuk keluarga, 

untuk tiga jagoan di keluargaku itu, 

jadi dan yang jelas aku ingin 

mengajarkan ke anak-anak sih bahwa 

itu tadi seorang wanita bisa kok 

melakukan ini dan sesibuk apapun bisa 

kan mencoba untuk menemani belajar 

secapek apapun dan itulah alex 

menjadi lebih ini ya, empatinya lama-

lama terasah, misalnya itu bundamu 

tuh loh kalau ditelpon jarang banget 

bisa, he bunda tu kerja loh jangan gitu 

toh yah, gitu, kan empatinya muncul, 

kadang kalau capek, pulang gitu, gak 

bilang apa-apa cuman meluk gitu, how 

was school, sekolahmu gimana, bagus 

seneng, oh ya, bunda gimana, bagus 

kerjanya oke. 

Semua yang 

dilakukan subjek 

untuk keluarga 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Komunikasi gitu He eh, maksudnya itu mengasah 

empati itu kan suatu hal yang harus kita 

lakukan, apalagi orang pikir anak 

cowok kan harus kerasan gak juga, 

anak cowok harus punya empati 

 

 

 

Subjek 

membimbing dan 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

BP 

 

 

 

+++ 
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yang tinggi karna kalo dia punya 

empati yang tinggi dia akan bisa 

menghargai orang, gak peduli 

cowok atau cewek tapi dia bisa 

menghargai orang. 

mendidik anak-

anak 

Kalau dulu bulik punya 

mimpi – mimpi apa aja 

? 

Jelas kalau dulu mimpinya bisa 

berempat dirumah apa.. bersama 

keluarga gitu, punya rumah. Ya 

realistis aja sih. Mimpi tetap ada tapi 

harus realistis itu ya, kalau pekerjaan 

sih apa ya, ada banyak hal yang ingin 

kucapai tapi mungkin belum saatnya, 

woles, santuy haha 

 

Keinginan untuk 

hidup bersama 

 

Hopeful 

values 

 

HV 

 

++ 

Kalau dosen sampai 

berapa lik ? 

65 kan  
    

Terus kalau cara bulik 

menyikapi persoalan 

ldr mungkin omongan 

negatif kah ? 

Em, menyikapinya antar.. dengan 

suami jaga emosi sih dan selalu 

berpikiran bahwa dia tidak ada disini 

melihat segala keriwehan, jadi 

tugasku adalah meyakinkan dia bahwa 

iniloh tugasku begini, jadi kalau 

misalnya aku tidak bisa mengangkat 

telpon merespon dengan cepat bukan 

karna aku tidak mau tapi karna aku 

baru gini loh 

 

Memberikan 

pemahaman 

terhadap suami 

 

Bertindak 

positif 

 

BP 

 

++ 

Kalau bulik ngirim 

jadwal berarti om 

bowo juga ngirimin ? 

Dia sih.. tinggal ngitung ya sebenarnya 

6 hari terus 2 hari libur tapi lembur-

lembur terus kan. Eh aku tak telpon ya 

nanti aku shift 3, sering gitu sih jadi aku 
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tahu, ini apa, berarti besok libur kan, 

biasanya dia kalau libur, aku tak 

mancing sek yo. Yo  

Kalau bulik ada 

masalah, ada miskom 

sama suami atau yang 

lain-lain, ada gak 

orang yang paling 

menguatkan bulik 

tempat bulik curhat dll 

? 

Ada sih, aku gak punya teman baik, 

teman dekat banyak ya, maksudnya 

aku bukan tipe orang yang suka 

cerita ke siapapun gitu ya, ada 1 – 2 

orang yang bener-bener memahami 

karna mereka sudah menjadi selama 

proses pacaran trus nikah sampai 

dua anak ini lahir tanpa didampingi 

mas bowo 

Subjek memiliki 

teman untuk 

curhat 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 

Tidak didampingi ? Tidak, dan itulah dinamika yang tidak 

dimiliki oleh orang yang hidup bersama, 

sedetail apapun secermat apapun kita 

me.. menata jadwal namanya lahiran 

hanya Tuhan yang tahu mau kapan, 

dua anak itu mesti kelewatan sehari.  

    

Sempat sedih gak 

waktu itu ? 

Apa ya... dibuat sedih, dibuat itu 

menjadi suatu hal yang sedih bisa, tapi 

aku memilih untuk tidak karena yo 

wislah mau gimana lagi, yang penting 

anak sehat gitu 

    

Orang terdekat berarti 

ada temen ? 

Ada.. ada.. tentu ada kalau enggak aku 

mungkin jadi edan kali ya 
    

Peran mereka di hidup 

pernikahan bulik juga 

berperan ? 

Berperan, sangat berperan. Ada 2, 

salah satu teman baik adalah romo 

yang memberkati kami menikah dan 

beliau itu yang menjadi penguat 

 

Memiliki orang-

orang yang 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

PH 

 

++ 
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ketika memutuskan ya he’s the one. 

Karena beliau yang menyaksikan aku 

putus dari pacarku yang pebasket itu 

terus dikenalin kan, coba liat fotonya 

mana, ini foto masku, oh lanjut hahaha. 

menguatkan 

subjek 

Itu seorang romo ? Salah satu romo, lanjut, lanjut gimana 

wong baru kenal beberapa hari kok. 

Yakin, lanjut, dan bener lanjut haha jadi 

apa.. ada 2 jenis penguatan sih dari 

romo ini menguatkan aku sebagai istri 

dan ibu ya, yang satu sama-sama ibu 

dan kalau ada apa-apa, eh alex kok 

gini, ngasih saran gitu.  kebetulan karna 

dia ibunya bidan enak banget kan kalau 

aku ada masalah aku bisa nanya. Jadi 

support systemnya kayak gitu 

    

Terus bagaimana 

bulik memaknai 

aktivitas yang 

dilakukan tanpa sosok 

suami secara fisik? 

Ya apa, yang penting restu dari 

suami aja sih. Itu suatu hal yang 

menurutku tidak bisa dimaknai dari 

kehadiran fisik. Banyak kan yang 

hadir fisik tidak mendukung. 

Dukungan suami 

berperan dalam 

kehidupan subjek 

Experiental 

values 
EV ++ 

Bulik bosan gak sih 

lama-lama ldr terus ? 

Malah gak pernah kepikiran ya, yang 

pengen sih suatu saat berhenti, tapi 

selalu aja ada jawaban dari Tuhan, ya 

urung, sik toh sabar, ya udah hahaha 

gitu. kita jalani aja 

    

Mimpi-mimpi sama om 

bowo apa aja sih bulik 

Ya, jelas pengen punya rumah sendiri 

hidup bersama sendiri, itu ada. Tapi 

ya itu tadi realistisnya gimana itu 

Adanya mimpi 

untuk hidup 

bersama 

Hopeful 

values 
HV +++ 
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pernah kebayang gak 

? 

kalau misalnya.. bisa sih beli, 

maksudnya untuk finansial, gak gitu 

masalah, bisa aja beli rumah tapi mau 

diapain karna mas bowo bilang 

mending di rumah yang di deresan 

sekarang karna aku jadi ayem gitu loh 

karna aku tahu kamu di lingkungan 

yang aman. Lah kalau aku bertiga aja 

sama anak di rumah gak ada siapa-

siapa malah dia kepikiran 

Tapi bulik pernah 

maksa gak pengen 

tinggal sendiri gitu 

walaupun cuman 

bertiga ? 

Maksa enggak tapi diskusi. Enaknya 

sama mas bowo tuh kita coba liat pro 

dan kontranya. Kemarin di list banyak 

kontranya hahaha karna lebih ke 

security nya itu loh keamanannya itu 

loh dan kalau ada apa-apa gak ada 

orang lain yang bisa aku mintai tolong 

gitu dan itu kan efeknya bahaya ya 

maksudnya terus anak-anak gimana 

gitu, selalu pertanyaan itu muncul, oke 

tinggal di rumah sendiri terus kalau 

bunda sakit anak-anak siapa yang 

ngurus. Terus kalau anak-anak sakit 

terus yang antar ke rumah sakit bunda 

sendiri, atau gimana, itu hal-hal yang 

kami diskusikan selama itu dan 

sepertinya lebih banyak apa negatifnya 

dibandingkan dengan positifnya untuk 
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saat ini, itulah memutuskan kenapa 

belum punya rumah sendiri. 

Ini bulik ngurusin 

rumah yang sekarang 

? 

Iya karna bapak ibu juga disana kan, 

tapi kan gak bisa dong kita numpang 

doang kan, mas bowo dan aku tetep 

bayar bulanan maksudnya membantu 

biaya listrik biaya internet biaya. Dan 

bapak ibu gak pernah minta sih tapi 

kami berdua merasa sesayang-

sayangnya mereka ke kita, kitakan 

numpang istilahnya, jadi ya urunanlah 

kita bayar gitu setiap bulan berapa.  

    

Kegiatannya bulik apa 

aja sih selain dosen 

dan ibu yang anter 

anak-anaknya ? 

e.. nari ya  

    

Nari ? Kapan pentas gitu, nari bali     

Itu di luar kampus atau 

kampus ? 

Di kampus kebetulan ada komunitas 

itu, jadi lebih ini sih mengeluarkan 

penat ya, itu suatu hal yang relaksasi 

dan kebetulan didukung rumah jadi 

kalau ada jam latihan nari dan ndelalah 

harus jemput rafael ya mereka akan 

jemput rafael sama kebetulan ya alex 

renang sama tenis dan aku bisa 22nya 

gituloh jadi kalau tenis aku juga tenis 

sama emak-emak lain sambil nungguin 

karna emak-emak lain kalau nungguin 

juga mantan atlit tenis gituloh jadi kami 

Subjek 

mengembangkan 

bakat untuk 

menghilangkan 

penat 

Memahami 

diri 
MD +++ 
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mereka les kami main sebentar 5 – 10 

menit cukup dapat keringat happy terus 

kalau renang aku bisa renang jadi kalau 

alex renang aku ikut nyebur 

lumayanlah pendinginan otak. E.. jadi 

memanfaatkan waktu itu sangat 

penting jadi Puji Tuhan sih mereka apa 

alex suka apa yang aku suka 

Kalau di lingkungan 

rumah ikut pkk kah 

atau mungkin di gereja 

? 

Enggak, terus terang enggak, gak ada 

waktu. 
    

Pernah kepikiran ingin 

gak ? 

Pernah pengen tapi jadwalnya mesti 

clash gitu, kan ibu rumah tangga ya jadi 

mereka tu bisa jam kapan aja kumpul, 

nah aku kan gak bisa. Eh mulai jam 3, 

aku masih ngajar, gak bisa, ya udah 

deh aku dukung dalam doa aja hahaha 

kalau gereja terus terang aja enggak 

ikut kegiatan gereja, ikut lingkungan aja 

enggak jadi seneng sih kalau apa ikut 

jadi misdinar, aku tidak bisa ikut kayak 

lektor apa.. apalagi mas bowo jadi 

prodiakon gak kebayang deh jadi 

prodiakon kayak gimana ya.  

    

Kalau hubungan bulik 

sama orang sekitar, 

tetanggakah, orang 

gereja atau kampus ? 

Baik ya, kalau di gereja kan misal 

ada family gathering, apa e.. ikut 

karna pas kan hari libur, aku 

memaksa diri juga secapek apapun 

Subjek mengikuti 

family gathering 

untuk menjalin 

relasi 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 
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aku ikut supaya anak-anak juga tahu 

kan lingkungan gerejanya kayak 

gimana, terus kalau yang di lingkungan 

rumah lebih pada anak-anak suka di 

kebun sama opa omanya, dan kadang 

mereka terus.. deresan tuh kan banyak 

orang sepuhnya ya, dibandingkan 

anak-anak yang seumur alex, jadi 

memang jarang hampir tidak pernah 

main ke tetangga, tapi dengan mereka 

ikut opa omanya ke kebun tetangga-

tetangga sekitar jadi kenal, e alex pinter 

ya sama rafael senang ya, terus 

mereka kadang ngobrol sambil bersih-

bersih sih maksudnya hal-hal yang 

simple gitu. 

Tapi pernah gak sih 

om bowo sedih gitu lik 

pengen ikut anak-

anak di kegiatannya ? 

Iya sih, iya. Banyak hal yang dia gak 

bisa ikut misalnya family gathering 

kampus, gak pernah bisa ikut kan 
    

Yang di antam juga 

bulik gak bisa 

Iya aku juga sedih karna aku ga pernah 

bisa ikut. Sedih sih sedih tapi jangan 

membuat itu menjadi beban sih ya, 

maksudnya kami berdua belajar untuk 

tidak terlalu larut dalam kesedihan hal-

hal yang kecil kayak gitu, soalnya kalau 

terus gak maju-maju dong apa, banyak 

hal lain yang penting yang harus 

dipikirkan jangan menyesali ah gak 
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bisa ikut ginigini, lewat wa aku aja jadi 

silent reader ya yang wagiso, ih senang 

ya kumpul – kumpul, bakar – bakar 

ikan, itu seneng gitu kan tapi ya 

udahlah terus gak bisa mau gimana 

lagi, tapi aku seneng melihat mereka 

seneng.  

Apasih makna hidup 

bulik yang didapatkan 

selama ldr dari 

pacaran – menikah ? 

Makna hidup itu sih menghargai, 

memahami dan menghormati itu 

penting ya, dan mempercayai. Karna 

kalau tidak ada hal-hal itu di dalam, 

bahkan yang bukan ldr kalau hal-hal 

itu gak muncul bisa cerai kan, bisa 

selingkuh kan, selingkuh, 

perselingkuhan, perceraian itu tidak 

melihat dia ldr atau enggak kan. Iya gak 

sih, banyak yang satu rumah ternyata 

selingkuh. Jadi menurutku ldr ataupun 

tidak itu kalau empat ini gak ada, 

hancur. Dan empat hal ini selalu kami 

bangun saat ini dan empat hal ini yang 

kami ajarkan ke anak-anak juga 

Memahami 

makna hidup 

pada diri 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Proses bulik 

mendapatkan makna 

hidup itu seperti apa 

sih ? 

Masih berproses sih, ups and downnya 

masih ada tapi seiring berjalannya 

waktu dan aku gak inget sih kapan 

memutuskan empat hal ini tapi kalau 

dipikir-pikir kami bisa bertahan dan bisa 

nyaman dengan kondisi yang sekarang 

karna empat hal ini yang kami 
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perjuangkan dua tahun di awal itu 

ternyata empat ini yang 

menyelamatkan kami gitu loh. 

Terus harapannya 

bulik ke depan dengan 

kondisi seperti ini apa 

? 

Harapannya simple sih, kalau pun 

suatu saat tidak ldr lagi, kumpul 

bersama, empat ini tetap ada 

menjaga komitmen apa, menghargai 

menghormati mempercayai dan 

memahami itu selalu ada, kalau 

enggak hancur. Banyak teman-teman, 

ya enggak banyak sih, beberapa cerita 

– cerita sadar suaminya selingkuh lah, 

setiap hari mesra, setiap hari di rumah, 

anak – anaknya udah bagus udah sd – 

smp 

 

 

Membawa empat 

hal ini dalam 

kehidupan 

perkawinan 

 

 

Hopeful 

values 

 

 

HV 

 

 

+++ 

Bulik takut gak kalau 

denger kayak gitu ? 

ada kekhawatiran ? 

Ada kekhawatiran, tapi kembali kesitu 

aku percaya suamiku gak akan kesitu     

Kalau relasi bulik ke 

temen-temen om 

bowo dan sebaliknya 

saling tahu ? 

Saling tahu iya tapi kenal baik enggak 

ya, paling kalau misalnya itulah kenapa 

pas disana pas kalau ke pomalaa 

diajak ke rumah temennya yang 

hendrik, mas hendrik itu, dikenalin aja 

iniloh temenku. dia kesini pas ada 

kumpul-kumpul tak ajak tapi biasanya 

ga mau mas bowo kan males banget 

kumpul-kumpul gitu ya tak ajak reunian 

aja males gitu tapi dia tahu temen-

temenku yang mana pas pergi 
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kebetulan perginya sama dosen cowok, 

kan kita pergi gak bisa milih ya dengan 

siapa itu universitas yang menentukan 

ya, jadi kadang apa.. foto.. eh aku sama 

ini, kebetulan mas bowo kenal, ini 

namanya ardi gitu, udah gitu aja 

Ada rasa cemburu gitu 

gak lik ? 

Gak sih ya, enggak sih, karna apa e... 

kadang mas bowo kan bercanda ya, 

kamu dihotel mana ya, tak sebutin 

nama hotelnya dikamar ini, pak ardi di 

hotel yang sama kamarnya ini, 

biasanya di beda lantai ya kalau itu, 

terus kalau oh tak susul ya hahaha 

maksudnya bercanda gitu ya, ya ayo 

susul sini ini bednya gede, trus tak 

fotoin kan tak videoin ayok sini, sayang 

coba aku di malang pasti aku kesana 

hahaha, maksudnya hal – hal kayak 

gitu yang buat hidup kami ringan, 

sudah paham bahwa itu konsekuensi 

gawean kayak gitu dan mempercayai 

bahwa aku tidak akan berbuat hal-hal 

negatif dan aku sudah 

membuktikannya aku tidak pernah ada 

keinginan untuk melakukan yang aneh-

aneh, jadi percaya, memahami gitu 

    

Kalau ada masalah 

pernah sampai lama 

Em.. lama banget enggak tetapi 

biasanya terus pet beberapa hari kami 

gak komunikasi karna lebih untuk 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

++ 



188 
 

 
 

gitu gak lik selesainya 

? 

menurunkan emosi dulu ya nah 

setelah itu salah satu dari kami sih, gek 

ngopo e yah, gek ngopo e yah itu baru.. 

terus kita pelan-pelan... 

Memahami 

sumber masalah 

komunikasi 

Memahami 

diri 

Itu by chat berarti ya By chat... karna kadang kalau dia 

dipabrik kan gak enak untuk ngobrol 

suatu hal yang private ya dan ngechat 

sek to wingi ngopo nah gitu udah mulai 

gitu, tetapi ketika kami membahas itu 

emosinya sudah turun kan selama 

beberapa hari tidak berkomunikasi itu 

bukan untuk menghindar saling 

menghindar tapi lebih untuk memberi 

ruang ke kami untuk melihat obyektif 

dari masalah ini jane masalahe nopo 

toh, jadi kami punya cara sendiri dan 

gak selalu berjalan lancar pasti ada 

yang belum terselesaikan 100% tapi 

paling gak memahami apa yang oo 

tantangan kalau ldr kayak gini ya, bisa 

jadi tantangan, ternyata. Tidak 

mengangkat telpon menjadi tantangan 

tersendiri hahaha  

    

Takut menjadi satu 

sumber ? 

He em takut suudzon gitu loh, ngapain 

sih kamu, sudah ke luar kota, sama 

dosen cowok gitu kan, kadang kan aku 

harus memahami itu apa ada 

concern tersendiri tentang 

keselamatan istrinya gitu kan jadi 

 

 

 

Memberikan 

pemahaman 

kepada suami 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

+++ 
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setiap aku pas ke luar negeri atau ke 

luar kota dengan sendiri atau 

dengan dosen yang lain, aku apa.. 

kirim foto aku baru disini atau video, 

videocall gitu lebih untuk supaya dia 

gak concern gitu, karna itu tanggung 

jawab aku juga kan  

dengan jadwal 

yang dimiliki 

Kan bulik kemarin 

udah menceritakan 

mencintai itu apa, 

kalau makna cinta 

menurut bulik apasih ? 

Berat ya.. makna cinta apa ya.. 

berkorban sih dan menerima  

    

Menerima kekurangan 

? 

He em he em, menerima kekurangan 

kelebihan dan hargai sih itu yang 

mencintai yang itu ya 

Menerima 

pasangan 

Bertindak 

positif 
BP +++ 

Biasanya nih banyak 

hal – hal yang memicu 

perselisihan dalam 

berumah tangga, 

biasanya respon bulik 

seperti apasih dengan 

segala problema – 

problema ? 

Hm.. harus ini sih, tenang ya karna 

kalau jauh – jauhan gini kalau emosi 

gak efek ya, kalau deket juga kan kalau 

sama – sama emosi gak ada solusi ya, 

jadi memang kalau misalnya emang 

aku emosi biasanya mas bowo yang 

cool it down dan berkebalikan dia yang 

baru emosi meresponnya tidak terlalu 

emosional gitu 

    

Tapi kalau dua-

duanya lagi emosi gitu 

? 

Biasanya sih, tarik nafas sih biasanya 

detik itu harus memutuskan siapa yang 

harus cool it down dulu, biasanya sih 

kita sama – sama tarik nafas dulu, e.. 

memang susah karna jauh – jauhan 
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kadang gak bisa tatap muka kan, jadi 

ya kadang insting yang berjalan aku 

yang harus ini sih yang harus cooling 

down, karna siapa yang memunculkan 

biasanya itu yang emosi kan jadi 

kitanya yang ngalah, mas bowo juga 

gitu 

Terus bulik yang 

wawancara tahun lalu 

itu kan sempat 

mengatakan kalau 

tetangga ada yang 

mengatakan bulik itu 

tidak empati karna 

keluarga tidak 

normatif, itu pertama 

kali bulik dengar 

seperti itu gimana ? 

Ya.. marah sih ya tapi terus punya 

pemikiran ngapain aku marah sama 

orang yang gak paham gitu kan, sia-

sia, jadi udah maksudnya langsung 

switch aja mindsetnya 

Subjek paham 

bahwa LDM 

memiliki 

konsekuensi 

dengan omongan 

dari lingkungan 

Memahami 

diri 
MD ++ 

Itu lingkungan rumah 

? 

e.. enggak, lingkungan sosial. Kalau 

rumah sih santai – santai aja, keluarga 

besar santai – santai saja mereka 

sudah paham itu keputusan yang kami 

ambil, tapi kalau yang ada sih 

kumpul-kumpul dengan teman, yang 

jarang ketemu terus judgemental 

gitu kan ya pernah di posisi itu ya.. 

ya gak usah ngomong hahaha 

 

 

 

 

Mendapat 

komentar negatif 

dari teman 

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

+ 

Tapi sempat sakit hati 

gitu ya ? 

He em lah, maksudnya aku juga 

manusia normal maksudnya ya bukan 
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robot ya ketika ada orang yang 

ngomongin yang gak baik tentang kita 

kan sakit ya, ya itu tadi bagaimana, how 

we survived penting sih untuk aku dan 

mas bowo tetap bertahan 

Terus bulik kalau 

dinas jauh ke luar 

negeri atau ke luar 

kota, pernah terbesit 

anak tuh dijaga sama 

suami bukan sama 

kakek neneknya ? 

Terbesit iya sekali dua kali, tapi itu tadi, 

realita.. maksudnya aku tipe orang 

yang tidak mau berlama – lama 

memikirkan hal yang tidak mungkin 

terjadi, jadi apa yang ada dihadapanku 

itu yang udah, aku lakukan. Aku tidak 

mau menghabiskan energi berandai – 

andai gitu kan. Jadi orang jawa bilang 

tektek ya maksudnya bener – bener 

teges dan jalani aja, ya memang harus 

seperti itu sih. Kalau terlalu hidup di 

dunia halusinasi untukku ya saat ini, 

tidak mungkin terjadi untuk apa juga 

aku menghabiskan energi untuk 

berandai-andai, malah gawean yang 

harus dilakukan gak tercapai dong. 

    

Tapi bulik punya 

permasalahan di 

dalam makna 

hidupnya bulik gak ? 

Contohnya ? maksudnya gimana ? 

    

Mungkin ada 

permasalahan saat 

hidup ldr, kayak e.. 

tidak bisa berbuat 

Ya itu tadi sih menurut aku hampir tidak 

pernah berandai-andai gitu ya, apa 

yang aku alami saat ini itu yang aku 

jalani sebaik mungkin, jadi kalau ada 
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sesuatu gitu yang 

lebih baik 

apa... e.. mungkin terbesit sekilas enak 

ya kalau ada suami saat ini, ya udah 

stop disitu. Aku tidak terus meneruskan 

andai berkelanjutan sehingga 

membuat diriku mellow terus sedih, 

terus sedih tak berujung gitu ya karna 

kalau aku seperti itu semua hancur 

dong. Keluargaku enggak.. aku egois 

kan berarti, aku tidak mau e.. apa 

istilahnya, pemikiran – pemikiran yang 

halusinasi itu terlalu membuatku 

menjadi tidak berfungsi sebaik mungkin 

karena aku harus.. harus menjaga 

emosi anak – anak juga kan. Jadi kalau 

berandai – andai iya, tapi ya udah 

sebentar aja 

Saat ldr ini yang bulik 

rasakan capek secara 

fisik karna double job 

juga ? 

Kalau... kalau ditanya capek, iya. Tapi 

terus itu tidak aku jadikan alasan sih.  
    

Tapi kalau misalkan 

itu ngurusin anak, 

urusan pekerjaan 

sama memikirkan 

suami itu kan, ada 

rasa capek sendiri gak 

lik ? 

e... ya itu tadi, tapi aku punya mindset 

bahwa aku tidak boleh terus berlarut – 

larut. Capek, iya capek. Aku juga 

manusia, energiku juga terbatas, 

emosiku juga gak stabil kalau baru 

capek gitu ya, tapi apakah itu aku 

jadikan alasan, tidak. Aku tidak 

membuat diriku sendiri memakai 

alasan itu untuk mencari masalah, 
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enggak, tapi aku malah, ya udah 

realitanya iya, capek. Kalau ada orang 

bertanya capek gak, capek, tapi 

apakah itu membuat aku tidak bahagia, 

enggak. Karena ini bagian 

konsekuensi, aku membuat hal ini 

menjadi membahagiakan, hidupku itu.  

Terus ini bulik, waktu 

mengalami keguguran 

itu, bulik terbesit 

mengaitkan 

ketidakhadiran sosok 

suami di tengah – 

tengah sebagai 

penyebabnya gitu ? 

Kalau penyebab enggak, tetapi ada 

suatu saat di rumah sakit kalau.. kan 

sendirian, gak ada yang nemenin tidur 

di kamar sendirian. Waktu akan 

digugurkan pas hari sebelumnya sama 

hari setelah itu, aku sendirian karna 

alex kan masih kecil ya jadi dia tidak 

boleh tidur di rumah sakit karna alex 

gak tidur di rumah sakit, gak ada yang 

bisa menemani, menemani pun pas 

jam besuk ya, abis itu kalau malam ya 

sudah sendirian gitu ya, ya sudah 

kadang tuh enak ya kalau ada suami 

bisa nemenin, paling tidak untuk e.. 

mengeluarkan emosi kehilangan 

seorang anak itu, tapi ya itu tadi karena 

mungkin aku tipe orang yang moving 

onnya cepet ya jadi gak terlalu fokus 

pada hal – hal yang, lama – lama jadi 

receh gitu hahaha gak usah lah, gak 

usah membebani diri sendiri dengan 

pikiran itu karna memang nyatanya gak 
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bisa ditemani, suami kerja disana, 

logikanya. 

Mendadak ya itu 

berarti ? 

Mendadak, mendadak. Jadi, ketika cek 

terakhir ke dokter terus dalam waktu 

tiga hari itu harus dikuret, harus 

digugurkan, jadikan jelas tidak mungkin 

kan dia bisa, ya aku telpon mas bowo 

bahwa ada kayak gini, sambil nangis 

dikit gitu tapi ya sudah tapi aku tidak 

mengharapkan dia untuk hadir karna 

memang kenyataannya dia tidak 

mungkin bisa hadir gitu haha jadi 

mungkin bagi orang, ih mita ini keras 

banget, ya... keras engga sih, logis, 

lebih ke logis gitu ya, bukan seperti 

wanita pada umumnya nangis-nangis, 

gue gak tahu gue nangis juga waktu 

tahu dan ketika nelpon mas bowo mau 

nangis tapi apa ya.. kalau terus 

menerus seperti itu aku tidak bisa move 

on kan dan membebani suamiku karna 

dia lebih parah kan gak bisa melihat 

kejadiannya seperti apa, dia tidak bisa 

mendampingi istrinya, itu menurutku 

sudah beban tersendiri kan, aku tidak 

mau membebani, tambah gitu kan. Ya.. 

i have to be strong, aku harus kuat gitu 

    

Yang paling sedih ya 

lik ? 

Ya 
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Terus kalau proses 

menemukan makna 

hidup bulik, kan 

kemarin ada empat 

yang mencintai, 

menghargai, dalam 

proses mendapatkan 

itu, apa sih yang paling 

berperan atau siapa 

yang paling berperan 

mendapatkan itu 

semua ? 

e.. malah yang lebih berperan ke 

anak – anak dan Tuhan. Dua hal itu 

Adanya peran 

anak dan ibadah 

dalam makna 

hidup subjek 

Ibadah IB +++ 

Bagaimana sih bulik 

mengatakan kalau 

dua hal itu yang 

berperan ? 

Karna apapun yang aku lakukan itu 

untuk anak-anak kan, dan aku tidak 

bisa sekuat ini tanpa bantuan Tuhan. 

Dan aku yakin e.. apa ya tentu 

kehadiran suami iya, mas bowo iya, 

keberadaan dia tetapi ketika e.. 

memutuskan sesuatu atau suatu tugas 

itu yang aku bayangkan apa yang ada 

didepanku gitu, anak – anak, jadi 

memang sih mereka sumber kekuatan. 

Terus e selamat 

pernikahan ini ada gak 

sih karakter dari bulik 

atau suami yang 

sampai sekarang 

masih belum bisa 

sepemikiran ? 

Karakter apa ya hahaha banyak 
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Boleh salah satu 

contoh lik, yang 

mungkin itu jadi 

sumber adu mulut kah 

atau cekcok 

Apa ya... em.. kalau aku sih, dari aku ya 

aku tidak bisa mengatakan atas nama 

suami ya, tapi kalau dari aku sendiri, 

ada satu waktu aku kurang sensitif sih, 

karna aku sudah terbiasa dekat dengan 

anak-anak maksudnya secara fisik dan 

emosi, kadang itu yang membuat aku 

agak terlena dan kurang sensitif 

terhadap suami yang jauh dari 

siapapun, dari anak-anak terutama gitu 

ya, jadi kadang itu sih malah akunya 

yang kurang sensitif gitu. tapi kalau dari 

sudut pandangku juga kadang akupun 

merasa apa..e.. mas bowo itu 

menelpon disaat yang aku ngajar lah, 

disaat aku menidurkan anak, tetapi itu 

ya dinamikanya dan aku juga paham, 

kadang aku tidak mengkomunikasikan 

apa aku sedang ngapain saat ini, tapi 

e.. kalau misalnya pun sekarang kita 

sudah sangat enak ya diskusinya, 

kalau dulu kan eh... sebentar toh aku 

baru ngajar, baru ngajar gak boleh toh 

angkat telpon suaminya, bisa ngomong 

kayak gitu. 

    

Waktu awal-awal ? Waktu awal-awal, awal-awalnya kayak 

gitu, lama-lama aku juga bilang ada 

policy juga di universitas kalau angkat 

telpon gak bisa sembarangan gitu, dan 
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kalaupun ada masalah, kan punya 

nomornya oma, nomornya opa, punya 

nomor telpon rumah, ada cara lain gitu 

loh, tapi terus kalo aku dipaksa untuk 

harus angkat telpon saat itu juga ya gak 

bisa, mosok aku ngajar terus angkat hp 

kayak gini kan gak mungkin toh, dan 

aku juga meminta mahasiswa untuk 

tidak megang hp pas di kelas, pegang 

hp itu untuk academic research, 

searching oke, tapi untuk wa nan gitu 

sebisa mungkin tidak, nah mosok aku 

meminta mahasiswa ku untuk begitu, 

aku melanggar kan gak enak juga, jadi 

itu perlu waktu sih untuk benar-

benar membuat suami paham. Tapi 

sekarang udah oke sih, kalau aku 

gak jawab telpon dia biasanya, lagi 

ngajar po, ho oh hahaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

pemahaman 

kepada suami 

tentang pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Jadi penyesuaiannya 

butuh waktu juga ya lik 

? 

Butuh waktu sih dan itu akan sangat 

dinamis ya, karna e.. tidak ada aturan 

baku ya haha kalau baru posisi a 

sedang apa, karna setiap saat akan 

dinamikanya berbeda beda ya 

    

Bulik waktu jauh kayak 

gini ada gak sih ya 

ajakan-ajakan negatif 

dari lawan jenis atau 

dari temen sendiri 

Kalau ajakan sih enggak, tapi ada 

yang mencoba dekat gitu dan aku 

juga cerita, tapi apa ya mendekat 

menurutku dia cuman teman baik 

Menolak ajakan 

dari lawan jenis 

Bertindak 

positif 
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yang menjerumuskan 

bulik ? 

gitu loh, tapi aku dengar dari teman 

– teman, bahwa dia... 

 

 

 

BP 

 

 

 

+++ 

Modus ? He eh sebetulnya sih gitu, tapi karna 

sejak awal aku jaga jarak ya, i know my 

position, posisiku adalah istri orang dan 

suamiku sedang jauh gitu, jadi aku 

harus jaga jarak dan sejak saat 

itupun disaat pertama ketemu pun 

dia sudah tahu bahwa aku benar-

benar, gak. Kamu gak akan bisa 

ganggu gugat gitu karna ini aku 

sudah istri orang 

Tapi dia pernah kayak 

mencoba bulik ? 

Em.. engga sih maksudnya karna awal 

punya intensi itu ketika mau bertemu, 

kelompok apa hang out biasa gitu tapi 

dia ternyata setelah beberapa saat aku 

baru tau sebenarnya saat itu dia 

sebetulnya seneng sama aku, tapi 

karna aku sudah saklek gitu, dia 

mundur. 

    

Terus bulik 

menceritakan juga ke 

suami tentang 

kejadian itu ? 

Enggak sih karna waktu itu menurutku 

enggak penting ya karna aku udah tahu 

posisinya apa dan belum apa ya, kayak 

ngobrol gini sih kumpul – kumpul 

bareng sekelompok orang besar gitu 

tapi dianya sering ngobrolnya ke aku 

dan aku waktu itu karna he is a friend 

jadi aku ajak ngobrol juga, aku innocent 

waktu itu, maksudnya dia intensinya 
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apa waktu itu, tapi setelah beberapa 

saat banyak temen ngobrol gitu, kui 

jane mbiyen seneng loh karo koe, oh ho 

o toh, yo wis deh hahaha gitu tapi gak 

apa.. gak aku ungkit lagi, kan tuh receh 

banget. Dan sejak saat ini dia gak 

kontak-kontak lagi ya sudah berarti dia 

sudah paham 

Bahwa memang 

menutup  

Ya 
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Lampiran 2.2. Rekap intensitas subjek C 

Tema Koding Intensitas 

Memahami diri MD +++ 

Bertindak positif BP +++ 

Pengakraban Hubungan PH ++ 

Creative Values CV +++ 

Experiental Values EV ++ 

Attitudinal Values AV +++ 

Hopeful Values HV ++ 

Ibadah IB +++ 

Keterangan intensitas : 

+++  : kuat  ++  : sedang +  : lemah
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Lampiran 2.3. Matriks Subjek C 

 MD BP PH CV EV AV HV IB 

MD  +++         ++  

BP         

PH         

CV  +++       

EV         

AV         

HV         

IB  +++      ++    

 

Keterangan : 

Tema Koding 

Memahami diri MD 

Bertindak positif BP 

Pengakraban Hubungan PH 

Creative Values CV 

Experiental Values EV 

Attitudinal Values AV 

Hopeful Values HV 

Ibadah IB 
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Lampiran 3.1. Hasil Wawancara Subjek K 

Pertanyaan Jawaban Analisis Tema Koding Intensitas 

Tante, kan kita baru 

pertama ketemu nih, 

boleh diceritakan tante 

dan papanya Adeth 

udah lama ldr nya ?  

Sebenarnya belum, sekitar mungkin 

delapan tahunan 

    

Delapan tahunan, itu 

ldr nya temanggung 

sama mana tante ? 

Sebenarnya gini, awal-awal ikut ya jadi 

adeth itu pernah di papua, maksudnya 

gitu, terus pas mereka mau SMP 

bapaknya pindah jakarta anak-anak 

gak mau pindah ikut ya udah kita 

tinggal disini, Adeth kelas 2 smp ya 

berapa taun lalu gitu, pokoknya adeth 

smp kita stay disini bapaknya ya 

pindah-pindah antara surabaya jakarta 

tapi setahun ini pindah kalimantan. 

    

Berarti bapak pindah 

kalimantan sejak 2000 

berapa tante ? 

Setahunan 

    

Berarti ldr nya sudah 

setahun lebih ? 

Sebenarnya udah dari adeth kelas 2 

smp kita sudah.. kita langsung pisah 

gitu loh, begitu pindah dari tanjung 

pinang, bapaknya ke jakarta saya 

pulang temanggung.  
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Terus kalo yang 

memutuskan buat 

pisah tu karena 

pekerjaan tante ? 

Huum dulu pekerjaan ya sama ini ya 

kota e.. pertimbangan kita dulu anak-

anak mereka terbiasa di kota yang 

gak terlalu ramai, jadi gini kalo jakarta 

mereka setengah tujuh masuk ya, jadi 

jam lima berangkat, sementara selama 

ini ya nyaman gak pernah harus pagi-

pagi, ya itu salah satu alesan kenapa 

kita memutuskan ldr hahaha 

Alasan subjek 

untuk menjalani 

LDM 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Dari jaman pacaran 

atau jaman menikah 

aja tante ldr nya ? 

Pas menikah. 

    

Boleh diceritakan gak 

tante awal ketemu 

sama suami ? 

Oh ketemunya itu karena ini.. saya 

kerja di jakarta, bapaknya kerja di 

jakarta jadi saya main ke kos kakak, 

bapaknya anak-anak tu kawan mudika 

kakak saya gitu, nah terus kita 

dikenalkan hahaha jadi ya maksudnya 

karena kebetulan gini sih saya gitu 

saya anak yang besar dari sodara 

banyak enam bersaudara, saya anak 

nomer dua gitu, sudah kayak mbah 

kasih wejangan kita kalau bisa enggak 

pacaran dulu gak boleh gitu biar bisa 

jadi contoh buat adek-adeknya, nah 

gitu dulu gitu ya sudah mungkin 

bapaknya pacar pertama dan terakhir 

hahaha 
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Terus menikah kapan 

tante ? 

97 
    

Waktu itu berarti gak 

ldr ya tante ? 

Enggak sih, ldr kos saja hahaha 
    

Terus tante abis 

menikah langsung di 

temanggung ? 

Enggak, abis menikah langsung kita ke 

papua, ke manokwari, bapaknya 

kebetulan dapat penempatan disana 

gitu jadi saya resign untuk ikut 

    

Bapak kerja di 

perusahaan apa tante 

? 

Ini ya.. di pelni cuman bapak di kantor 

gitu, di kantornya, cuman sempat 

kemarin di surabaya itu di kayak 

diminta bantu di anak perusahaan 

bengkel kapal gitu selama tiga tahun 

terus diambil lagi di pusatnya, terus 

kami kembali lagi ke anak perusahaan 

itu 

    

Yang memutuskan 

tante menikah sama 

bapak apa sih ? 

Ya gini karena e.. apa.. kebetulan 

kakak saya nikah kan non ya, beda 

agama, memang ada harapan dari 

semua lah dari mbah dari orang tua 

gitu kalo bisa saya dapatnya yang 

sama gitu, ya kebetulan merasa 

cocok ya dapet semua ya istilahnya 

sudah dukung, kenapa gak dicoba 

hahaha 

Dukungan yang 

diberikan 

keluarga kepada 

hubungan subjek 

dan suami 

Memaham 

diri 
MD +++ 

Pacaran berapa lama 

tante ? 

Hampir dua tahun ya 
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Sifat-sifat apa sih yang 

di bapak yang tante 

aman nyaman 

Aman nyaman sih gak juga sih 

orangnya gak pemarah, marah-

marahnya saat tertentu ada cuman ya.. 

enak aja gitu loh, orangnya gampang, 

kita ajak ngomong gitu loh maksudnya 

kalo ada apa-apa bisa  diajak 

komunikasi, gak semua bisa saling 

mengerti, kadang kalo lagi ribut gitu 

mau ketawa sendiri hahaha 

    

Tante waktu ldr kan 

pas beda provinsi, 

kalimantannya dimana 

sih tante ? 

Di nunukan, kalimantan utara. 

    

Kalo pas ldr peristiwa 

yang menyedihkan 

dan menyenangkan 

pas pisah dari bapak 

apa sih tante ?  

Apa ya, nek menyedihkan, jauh ya. 

Sebenarnya di nunukan tuh sering 

pulang, di surabaya di jakarta itu 

malah hampir dua bulan gak pulang 

gitu loh misalnya mungkin tuntutan 

pekerjaan. Ini juga di nunukan karena 

misalnya dapat dinas ke jakarta, 

menyempatkan untuk pulang, malah 

sering pulangnya  

Ada perasaan 

sedih karena 

suami yang jauh 

   

Berapa lama ? Biasanya dua minggu sekali, baru ini 

lah, baru november ke desember ini 

yang gak pulang sama sekali, pick 

season 

    

Itu tadi yang 

menyedihkan ya, 

kalau 

Menyenangkan ketika jauh, saya 

bisa explore saya hahaha istilahnya 

saya mau apa gitu apa enggak ada 

Subjek 

merasakan 
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menyenangkannya 

apa tante ? 

sing larang. Maksudnya kalo ada 

suami kan kita ada batesan istilahnya 

kita tahu batesan lah tapi kek mikir 

kewajiban kita sebagai istri harus 

nyiapin ini, makan, selama jauh kan 

enggak jadi saya agakarikan  bebas 

gitu. Maksudnya kayak sekarang kan 

kegiatan saya itu memang menyita 

waktu banget yang bikin saya mau gak 

mau e... kek gak ada beban, kan saya 

juga agen shuttle kan kalo misal hari 

senin dari jam lima sudah ada 

kegiatan, kalo gak ada bapak gitu 

kan saya nyaman aja hahaha 

kebebasan ketika 

menjalani LDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek bebas 

berkegiatan 

dimana  

 

 

 

 

Creative 

Values 

 

 

 

 

CV 

 

 

 

 

++ 

Menurut tante apa sih 

arti dari mencintai ? 

Ya.. klise jadinya nanti 
    

Mungkin kalo sudut 

pandang tante 

mencintai adalah ... 

Ya kalo itu e.. kalo buat saya ya 

sebenarnya mungkin awal mencintai 

mungkin enggak ya, ketertarikan ya 

karena cocok kebetulan g seagama, ya 

udah dicoba gitu, kesininya nyaman, 

yaudah kita mencoba berkomitmen ya 

mencintai itu proses misalnya e.. kalo 

kita sudah berumah tangga kan 

harus konsekuen dengan apa yang 

dipertanggungjawabkan, tapi ya 

melihat dari perjalanan sampe kini 

tanggung jawab bapak itu ya tetep 

rasa sayangnya ada  

 

 

 

 

 

 

Subjek 

berkomitmen 

untuk hidup 

berumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Terus dengan 

menjelaskan arti 

mencintai, makna 

cintanya tante apa sih 

? 

Ya mau menerima kekurangannya, 

maksudnya... pie yo, haha pie yo ya 

kita berusaha untuk menerima 

kelebihan dan kekurangannya aja 

gitu, kalo saya ya berusaha 

menciptakan berdua gitu ya buat 

anak-anak gitu hidup itu indah tuh loh, 

maksudnya kita membuat biar kayak 

anak-anak nanti tuh bahwa hidup itu 

indah relasinya tak jabah, gitu lah arti 

saya mencintai ya kayak gitu, soalnya 

gak ada yang sempurna toh, pasti lah 

orang rumah tangga pasti ada.. tapi 

untuk saya pribadi saya ingin 

membuat anak-anak melihat dunia 

itu indah  

 

Subjek menerima 

kelebihan dan 

kekurangan 

pasangan 

 

 

 

 

 

 

Ingin mendidik 

anak-anak untuk 

lebih bersyukur 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopeful 

Values 

 

BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Waktu awal-awal 

pisah jauh sama 

bapak udah lama kan, 

perasaannya waktu 

awal-awal pisah 

Yang pasti ada rasa kangen, ada. 

Terus apa, ya lama-lama sih bisa 

menerima gitu, mencoba, kalo saya 

berusaha tidak terusik gitu loh, tidak 

terusik maksudnya gini dengar 

kabar-kabar gini, saya tidak mau tau 

gitu loh, istilahnya karena saya 

berprinsip oh iya suami punya 

kehidupan sendiri loh, yang saya 

istri tidak bisa masuk gitu, tidak bisa 

masuk ke dalam, karena kita sudah 

jauh ya pisah cuman ya kita 

menghormati, kita tetep ya tau itu 

 

 

Subjek berprinsip 

bahwa ada 

kehidupan suami 

yang tidak bisa 

dimasuki oleh istri 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

MD 

 

 

 

++ 
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suami, tapi buat istilahnya yo buat jaga 

saya sendiri, saya gak mau tau gitu loh, 

ya sudah misal nek ada orang bilang 

bilang gini, ya saya itu kehidupan dia 

gitu. Yang pribadi yang meski dia 

suami, saya tidak bisa masuk ke dalam 

gitu.  

Waktu ldr ada yang 

suka ngomong-

ngomong jelek gak sih 

tante ? 

Enggak sih cuman mungkin mereka 

apa namane.. e.. cuman ngasih tau 

gak langsung gitu, istilahnya nyindir 

nyindir gitu 

 

 

Tetangga 

menyindir subjek 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

PH 

 

 

+ 

Tapi waktu ldr 8 tahun 

ini ada yang kayak 

ngomongin manas-

manasin 

Oh istilahnya kayak gitu tetep ada ya, 

cuman ya saya itu membatasi, 

karena istilahnya meski suami itu 

punya kehidupan sendiri, 

maksudnya yang kadang mungkin 

kita sebagai orang dekat pun gak 

bisa masuk.  

 

 

 

Subjek 

membatasi diri 

dengan 

kehidupan suami 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

++ 

Terus tante disindir 

gitu responnya 

gimana ? 

Biasa aja hahaha ho oh mungkin 

karena saya sudah membatasi enggak 

enggak.. istilahnya gak bodo amat sih 

cuman ya kenyataannya enggak jadi 

istilahnya tetep, maksudnya dulu kan di 

surabaya malah setiap minggu pulang, 

dulu di jakarta mungkin karena beban 

kerja juga ya, kalo di surabaya mungkin 

gak terlalu banyak, cuman pertama-

pertama sebulan sekali tapi lama-

lama.. mungkin karena ya denger-
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denger gak bagus jadi ya udahlah 

untuk menghindari yang gak bagus 

mending pulang.  

Tapi waktu di nunukan 

ini masih digituin juga 

? 

Enggak soalnya jarang interaksi, 

maksudnya saya enggak terus 

interaksi dengan orang sana ya, 

istilahnya orang kantor apalah endak, 

kalo di surabaya kan berinteraksi, 

persatuan ibu-ibu gitu 

Subjek kurang 

terlibat dalam 

interaksi dengan 

orang kantor 

suami 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

PH 

 

+ 

Melapor gitu ya ? Maksudnya biasanya denger-denger 

dari cerita kawan-kawan maksudnya 

ada temennya yang melakukan hal 

itu gitu, diceritakan ke saya gimana 

nek gitu itu,  

 

ya gitu saya berprinsip meski kita 

sudah pasangan ada sisi pribadi 

yang sebenarnya kita gak bisa 

masuk gitu.  

Orang-orang dari 

kantor suami 

sering 

menyampaikan 

hal yang tidak 

baik 

 

Ada kehidupan 

yang tidak bisa 

dijangkau oleh 

subjek 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

Memahami 

diri 

PH 

 

 

 

 

MD 

+ 

 

 

 

 

++ 

Tapi pas di nunukan 

ini maksudnya orang 

di tetangga ada yang 

tau tante sendiri, terus 

kayak diejek gitu 

Ada sih sempet, malah ngajak yang 

gak betul tuh ada.  

Subjek menolak 

ajakan yang 

negatif dari lawan 

jenis 

Bertindak 

positif 
BP +++ 

Tante diajak yang gak 

bener ? 

Ho oh ada, gitu, cuman ya saya bilang 

gak bisa karena maksudnya ya 

mereka yang manasi juga ada 

maksudnya gini wong jauh lah, 
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katanya gitu kayak gitu loh 

istilahnya kegiatan saya sekarang ini 

banyak berhubungan dengan 

istilahnya sekarang kan saya jualan 

tiket, banyak laki-laki tau, kok sendiri 

kesana kesini sendiri, nah apa ya.. 

mereka kadang ayolah gapapa, kan 

gak tau juga gitu, saya ya gak bisa 

seperti itu, fokus saya itu kalo 

sekarang saya pengen lihat, 

maksudnya gini loh saya sudah 

merasakan semua yang belum saya 

rasakan belum lihat anak-anak 

berhasil, itu yang passion sekarang 

melihat mereka nanti bisa jadi sesuatu 

yang membanggakan saya, saya harus 

fokus ke anak-anak, enggak enggak 

bisa sing aneh-aneh gitu 

Waktu tante diganggu 

kayak gitu perasaan 

atau respon yang 

tante keluarkan gitu ? 

Oh langsung ngomong gak bisa  

Tante ngelapor ke 

bapak gak ? 

Cerita ho oh 
    

Terus bapak gimana 

tante ? 

Diem, bapak tipenya diem ya hahaha 
    

Diem karena marah 

atau ? 

Enggak, biasanya gitu pulang, 

langsung pulang. Terus sering pulang 
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itu, jadinya mungkin biar orang tahu 

juga kali ya 

Berarti yang sering 

menggoda disaat 

jauh, lawan jenis ? 

Ho oh ho oh  

    

Kalo sesama wanita 

ada tante ?  

Enggak sih, enggak, cuman ya saya 

lingkungan sini toh cuman mungkin 

terlalu kolot atau apa enggak tahu 

cuman kadang kan saya ke gereja 

pagi, orang kan bilang, mungkin tau 

kan saya gak ada terus bilang saya 

mengisi kekosongan dengan pagi 

saya ke gereja, terus malam pulang, 

setelah pulang kadang kalo disini 

latian koor kan malam jam 7, saya 

keluar atau doa lingkungan gitu-gitu 

kan jadi sorotan juga, maksudnya 

kok keluar pagi pulang malam gitu. 

nah ketika ditegur, bu RT yang negur 

saya bilang itu ke gereja terus apa ya 

taulah mereka mungkin menjaga saya, 

terus saya ke gereja mereka 

menanyakan loh ke gereja tiap hari 

ada, kan ke gereja minggu, ada tiap 

hari saya bilang gitu, memang kalau 

malam ya karena kegiatan, saya juga 

ada komunitas ya istri-istrinya ldr-an 

eh ada suami bukan lagi kebetulan, 

bukan komunitas tapi kami sama-

 

 

 

 

Aktivitas subjek 

menjadi sorotan 

tetangga sekitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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sama satu gereja, kadang kita malam 

minggu, ada juga sih yang tetep stay 

tapi karena kerja di rumah sakit kan 

harus, jadi pas malam minggu ada 

operasi kah jadi apa, aku kosong ayo 

kumpul. 

Subjek memiliki 

teman-teman 

dekat di Gereja 

Pengakraban 

hubungan 

PH ++ 

Jadi di gereja itu ada 

kayak ibu-ibu yang 

suaminya kerja di luar 

kota ?  

Ho oh, cuman kita ngumpul sendiri gitu 

loh, enggak – enggak ya di gereja 

ngadain gitu ya, kebetulan semua yang 

biasa kita kumpul satu gereja gitu, kalo 

malam minggu, me time hahaha jadi 

gitu kita ngumpul, ngobrol 

    

Berarti pas ldr disini 

ada juga yang 

ngomongin, di tempat 

bapak sekarang juga 

ada ? 

Enggak, di surabaya jakarta ada, 

cuman di nunukan gak sih karena saya 

juga enggak.. enggak ini ya meski 

dibuat grup saya gak aktif gitu, grup trdi 

wa gitu saya tipe yang gak, ngintip 

ngintip aja gitu.  

    

terus tadi yang ldr 

keputusan untuk pisah 

keputusan sepihak 

atau dua belah pihak ? 

Diomongin berdua, maksudnya e 

alasannya pertama karena jakarta ya, 

karena jakarta anak-anak gak nyaman 

gitu, kalo di surabaya sebenarnya 

bapak menghendaki kita ikut, cuman 

anak-anak gak mau mereka sudah 

nyaman sudah gak mau pindah-pindah 

lagi, itu salah satu alasan kenapa 

gak, istilahnya saya gak mau ikut 

lagi, kebenaran saya juga kegiatan 

jadi meninggalkan sayang juga 

 

 

 

 

 

 

 

subjek 

memikirkan 

kegiatan jika 

harus ikut pindah 

 

 

 

 

 

 

 

Creative 

values 

 

 

 

 

 

 

 

CV 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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Gak ada berniat buat 

ikut bapak ke nunukan 

? 

Disana mau apa gitu, istilahnya pasti 

bapak kerja gitu dari.. kan gini bapak di 

pelayanan umum kan misalnya ada 

kapal pun malam harus keluar gitu, 

harus istilahnya harus stand by gitu, 

nah kalo saya ikut kesana, saya kan 

sering ditinggal di rumah jadi sendiri 

juga gitu, kalo disini kan ada 

kegiatan, kalo disana gak tau sih 

mungkin kalo cari-cari bisa cuman 

sudah.. nanti banyak dirumahnya gitu 

jadi yang membuat saya gak nyaman 

gitu 

Keputusan tante gak 

ikut keputusan sendiri 

atau berdua ? 

Dengan bapak, mungkin karena masa 

kerjanya sudah dekat mau pensiun ya 

jadi ya sudah saya mencoba cari 

kesibukan biar kalo bapak pensiun ada 

kesibukan yang baru 

    

Berarti ldr ini dua 

belah pihak 

menyetujui ya  

Ya  

    

Terus bagaimana 

tante memahami diri 

tante sendiri bahwa ldr 

ini harus dijalani 

Hm.. ya kayak tadi, dengan ldr saya 

punya me time istilahnya dulu saya 

pure ibu rumah tangga ngurus anak-

anak sekarang begitu saya bisa ldr 

terus e anak-anak sudah besar saya 

pengen apa tuh keturutan gitu  

 

Dengan LDM 

subjek lebih 

leluasa 

 

Experiental 

values 

 

EV 

 

++ 

Seperti apa tante ? Maksudnya gini saya pengen usaha, 

jalan gitu loh. Itu kayak e.. saya 
 +++ 
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menikmati ldr itu karena bisa yang 

saya mimpikan itu bener-bener 

dapat gitu. 

Terwujudnya hal-

hal yang 

diimpikan subjek 

Kalo yang usaha tiket 

ini sudah berapa lama 

? 

Sejak pindah, dulu gak pernah 

kepikiran sing mau ldr gitu, cuman 

kalo besok anak-anak sudah smp, 

saya gak mau ikut lagi pindah-

pindah, entah itu doa cuman gak 

pernah ngomong sih cuman gak 

mau, apa kalo anak smp saya gak 

mau ikut pindah lagi ah, saya mau 

coba untuk memulai usaha sendiri 

gitu, karena anak-anak sudah bisa 

ditinggal sendiri. Nah gitu dulu pikiran 

saya seperti itu kok keturutan, 

keturutan karena e dengan waktu yang 

berjalan, bapak pindah dan anak-anak 

juga gak mau di jakarta, mau gak mau 

kita punya pilihan pindah kesini terus 

waktu itu mau ngerjain apa ya nah 

sebenarnya ada usaha bareng sama 

kakak, warnet itu cuman kesini kesini 

kan warnet sama tiketing, warnet lama-

lama surut, tiketing juga surut, setiap 

saya istilahnya usaha apa ya buat 

nunjang gitu biar gak mati dulu, sayang 

gitu, pengen ini tuh, keturutan.  

Subjek 

meneruskan 

usaha bersama 

kakak sejak 

pindah kembali 

Creative 

values 
CV +++ 

Tapi bapak setuju ? Pertama enggak, pertama enggak sih 

liat saya, soalnya dulu setiap saya, 
    



215 
 

 
 

siapa yang jemput saya, jadi membagi 

waktu antara biar ini jalan, saya juga 

bisa antar jemput bapak. Maksudnya 

misal antar ke bandara atau stasiun 

kan, maksudnya protes gituloh. Kalo 

dulu kan pasti saya antar sebelum ada 

kegiatan, sejak ada kegiatan kan 

marah gitu loh, tapi kesininya mungkin 

karena sudah tau jalan, ya sudah aku 

pulang naik travel saja sampe 

temanggung 

Berarti kegiatan 

sehari-hari ? 

Kalo gak ada bapak ya biasa lah, 

cuman kalo ini ke gereja pagi, gereja 

pagi mulai jam setengah tujuh jadi 

pulang gereja langsung ke toko, nanti 

mbak yang bantu datang saya pulang, 

ngemas rumah 

    

Kalo yang tiketing 

setiap hari juga tante ? 

He eh 
    

Toko dan tiketing itu 

jadi satu ? 

Jadi satu, toko saya bilangnya toko 

hahaha 
    

Oh jadi satu, jadi itu 

sambilan bukan 

pekerjaan ? 

Ya enggak sih, dibilang sambilan 

enggak juga wong itu juga istilahnya 

menyita waktu ya, karna liburpun saya 

juga gak bisa, libur pun saya harus apa 

ya.. harus gantian sama yang bantu 

    

Itu usaha sendiri atau 

punya orang ? 

Sama kakak, tapi kesininya saya 

cuman sendiri. 
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Berarti dengan ldr 

tante bisa 

mengembangkan 

lebih jauh lagi ? 

He eh iya maksudnya gitu, ya ada 

suka ada gaknya, maksudnya gini 

jadi uang itu tidak ada artinya, pas 

kita ada uang gak bisa dinikmati 

bersama, jadi kan e.. jadi kadang 

mikir saya ngejar apa sih 

Dengan LDM 

subjek 

mengembangkan 

usaha 

Creative 

values 
CV +++ 

Oh malah tante 

bingung ya  

Ho oh, kan gak enak aja gitu kita mau 

makan enak, ingat anak udah makan 

belum, itu kan kayak gimana gitu gak 

bisa dinikmati bareng-bareng sama 

suami, rasanya gak enak cuman ya ada 

satu sisi yang membuat saya istilahnya 

gini e.. karena kebetulan orang tua 

masih ada ya kayak untuk kebutuhan 

orang tua saya sudah tidak minta 

suami, gitu. jadi maksudnya ngambil 

dari saya gak minta suami gitu. 

    

Kalo tante dulu cita-

citanya apa sih ? 

Apa ya.. gak tau haha gak punya cita-

cita, kayak gak tau sih karena 

kebetulan adik banyak ya cuman ya 

cita-cita ya kita tuh dihina orang gini 

kamu besok jadi apa, orang tuamu 

buruh adekmu enam itu cuman 

passion saya sama kakak saya 

besok harus ngangkat adek-adek 

gitu tok, itu cita-citanya ho oh.  

 

 

 

 

 

Keinginan subjek 

untuk 

mengangkat 

derajat orang tua 

dan adik-adik 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

+++ 
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Kalo mimpinya tante 

sama ? 

Mimpinya sih dulu bisa pindah – 

pindah, istilahnya apa suatu saat 

saya pindah pindah pindah, apa dulu 

seneng kalo liat ada orang tuanya 

pindah dia ikut tugas pindah gitu itu 

kayak seneng. Sepertinya kalo saya 

nanti bisa pindah – pindah gitu, eh 

dapat suami yang pindah – pindah 

hahaha 

Dahulu memiliki 

keinginan untuk 

pindah - pindah 

Hopeful 

values 
HV ++ 

Tapi sedih gak tante 

waktu ldr kayak tidak 

bisa melanjutkan 

mimpi itu ? 

Sebenarnya gak sih karena saya tetep 

bisa berkunjung toh, bisa datang 

kesana itu loh, istilahnya kalo liburan 

anak-anak bisa ke surabaya, jakarta, 

gitu, cuman ke nunukan enggak, 

karena tiket mahal hahaha cuman 

datang pertama saja karena dibiayain 

kantor ya, tiketnya super ya istilahnya 

kita pulang pergi bisa habis tujuh, jadi 

kalo sekarang sayang-sayang uang 

saja haha jadi bapaknya saja pas ada 

tugas menyempatkan, oo ini ambil cuti. 

    

Terus tante ini di 

tiketing karena latar 

belakang 

pendidikannya juga 

senang yang kayak 

pariwisata perhotelan 

gitu ? 

Enggak juga sih, itu karena 

kecemplung aja 
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Berarti sekolah D3 ini 

bukan pariwisata gitu 

? 

Enggak dulu cuman kakak ngajak 

buka usaha bareng warnet itu terus 

kakak bilang sambil tiketing ya terus 

oh iya gitu, terus kesininya kan 

diserahkan ke orang gak jalan apa... 

saya balik kesini, saya coba handle, 

coba handle e.. tadinya cuman tiketing 

pesawat gitu, saya ajak adeth yuk jalan 

cari, maksudnya kayak apa e.. kapal 

gitu, kan ada orang nanya kapal, ya 

udah nyari agen yang bisa bantu kita, 

akhirnya dapet. Kayak apa ya e.. 

tadinya sih bareng ya sama kakak 

cuman ya kesininya saya kembangkan 

sendiri gitu, sampai dapat begini ya 

karena ticketing.. makanya saya 

bilang ke anak-anak jangan takut 

bermimpi, karena maksudnya ya 

udah kamu mimpi aja, dulu cuman 

begitu aja kok tiketingnya mulai 

surut gitu, usaha yang cuman butuh 

tempat, saya ngageni shuttle gitu, 

nah kebeneran didenger, ada travel 

baru saya coba apa... hubungi 

ownernya untuk jadi agen boleh gak 

gitu. ownernya datang cocok, ya udah 

gitu-gitu, kita sudah satu istilahnya 

dapat satu ya, yang lain datang, minta 

Subjek berupaya 

mengembangkan 

kembali usaha 

yang ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengajarkan 

anak-anak untuk 

lebih bermimpi 

Creative 

values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertindak 

positif 

CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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tolong nanti kalau carikan penumpang 

ya 

Lumayan ya Ya buat kesibukan lah terus akhirnya 

pasti ada apa ya.. yang tak bayar, 

liburan..  

    

Terus kalo ldr gini 

sering sekali 

miskomunikasi, 

gimana sih bu ? 

Oh.. biasanya pagi sama malam kita 

inilah.. sapa lewat WA 
    

Telpon atau ngechat ? Ngechat biasanya karena kita beda jam 

ya, terus kalo sampe video call malah 

takutnya saya jadi kles karna sering 

sebentar sebentar, jadi sudah kayak 

apa ya sudah tau sama tau lah jadi kita 

chat saja, malam baru kita telpon video 

call 

    

Tapi sering miskom 

gak ? mungkin cara 

pengungkapannya 

susah ? 

Ya ada lah, sering lah.  

Subjek paham 

sumber 

miskomunikasi 

yang terjadi 

Memahami 

diri 
MD ++ 

Salah satunya apa sih 

tante ? 

Ya misal kita nangkepnya beda, ya 

udah. 

Penyelesaiannya 

gimana ? 

Ya nanti tetep ada akhirnya ngomong 

pelan-pelan 
    

Tapi mungkin pernah 

sampai berantem 

berhari-hari ? 

Enggak, kebetulan enggak ya. 
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Tante mengenali 

dirinya tante sendiri 

gak ?  

Waduh gak tau sih, kekurangannya 

banyak ya... gampang marah, tapi 

mungkin kelebihannya apa ya, gak 

tau sih, cuman adek-adek itu 

senengnya curhat ke saya, itu suatu 

yang memba.. istilahnya 

menyenangkan mereka percaya 

menceritakan apa masalahnya itu 

kayak gatau ntah saya bisa kasih 

solusi apa enggak hahaha tapi 

mereka gitu itu loh, itu mungkin 

kelebihan saya ya hahahaha 

Subjek sering 

menjadi tempat 

curhat bagi 

saudara-

saudaranya 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Terus tante, 

pengambilan 

keputusan tante ambil 

keputusan sendiri ? 

Kadang sendiri. Karena saya mikirnya 

gini, ya itu takutnya malah jadi 

miskomunikasi ya. Jadi kadang saya e.. 

ya udah lah saya keputusan sendiri gitu 

karena takutnya saya berharap, 

berharap bisa ditolong gitu loh, nah 

saya mikirnya kadang gak usah, gak 

usah kasih tau dulu, saya coba 

selesaikan sendiri, soalnya takutnya 

saya, takut sudah berharap bisa 

ditolong kan istilahnya bisa membantu 

kan, enggaklah pasti emosi gitu, ya 

sudah saya kerjakan sendiri saya 

selesaikan sendiri.  

 

 

 

 

 

Subjek yakin bisa 

mengerjakan 

semuanya 

sendirian 

 

 

 

 

 

Experiental 

values 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

++ 

Kalau tante gak 

melapor ke bapak 

Mungkin sudah tau.. mungkin sudah 

tau saya ya, maksudnya negur enggak 

juga, kenapa, istilahnya ya gak usah 
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ditanyain gak kok gak 

diomongin berdua  

jelaskan mungkin udah tau cuman pas 

harus pas saat itu, ya saya coba karena 

takut gitu lah, takut saya berharap bisa 

dibantu karena kondisi jauh terus 

malah menurut saya loh, itu malah 

menjadi klas. 

Salah satu contoh 

keputusan yang tante 

harus ambil sendiri 

apa tante ? 

Misal anak-anak sakit ya udah saya 

bawa dulu, nanti kalau udah, baru kasih 

tau, gitu. Jadi adeth ngikut bawa 

adeknya ke rumah sakit hahaha sudah 

ditangani baru dia vc saya hahaha 

    

Terus hambatan-

hambatan yang 

dirasakan saat ldr apa 

sih ? 

Mungkin kalo sudah dibicarakan 

enggak ya, menurut saya enggak. Ya 

gitu lah, kalo tantangannya kita harus 

teguh, karena banyak kayak gitu lah, 

entah iseng entah apa entah apa 

mancing kita gitu, terus kita posisi 

kita, sekarang gitu. maksudnya wes 

yang mau dicari apalagi sih.  

 

 

 

LDM membuat 

orang lain 

memancing untuk 

mengajak hal-hal 

yang tidak baik 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

PH 

 

 

 

+ 

Menyikapi omongan-

omongan yang tidak 

baik gitu, yang 

memengaruhi 

Ya gitu, saya punya prinsip meskipun 

dia suami deket ya, punya kehidupan, 

istilahnya punya sisi kehidupan yang 

mungkin saya tidak bisa masuk kan 

dalem kan, meski itu pasangan, 

menurut saya meski itu pasangan 

deket kita, yang deket, kayak suami 

itu kan deket, menurut saya ada satu 

sisi yang tidak masuk 

 

 

 

 

 

Subjek memilih 

untuk tidak masuk 

terlalu dalam di 

kehidupan suami 

 

 

 

 

 

Attitudinal 

values 

 

 

 

 

 

AV 

 

 

 

 

 

++ 
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Tante tidak berniat 

untuk menggali-

menggali sisi itu  

Enggak, enggak hm, enggak sih gak 

mau ribut aja hahaha gak juga 

cuman gitu membuat nyaman diri 

sendiri dengan membuat prinsip 

seperti itu.  

Komitmen dirinya 

tante apa sih ? 

Saya gak mau diusik kayak hal-hal 

gitu ya, kayak ganggu pikiran saya 

gitu, udah kayak... mikir gitu capek 

aja gitu, saya pengennya happy aja 

hahaha 

Paham dengan 

komitmen diri 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Ada orang terdekat 

yang mungkin tante 

berkeluh kesah saat 

ldr capek, sosok yang 

bisa sebagai tempat ? 

Ada, ada bulik saya gitu ya karena 

kebetulan kita seumuran, deket gitu 

karena seumuran jadi kita bisa 

ngobrol banyak ya terus ada juga 

temen satu gereja ya kebetulan kita 

terbiasa untuk curhat untuk bisa 

simpan itu, jadi disana percaya saya 

juga percaya gitu 

Adanya orang-

orang yang 

menjadi tempat 

subjek curhat 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 

Rasanya setelah 

curhat gitu gimana ? 

Ya.. plong aja ya jadi kadang kayak 

misalnya biasanya adek-adek cerita 

gitu kan mereka sebenarnya cuman 

mengeluarkan uneg-uneg gitu, kita 

kayak tempat sampah aja itu sudah 

seneng, mungkin pikir saya plong gitu, 

ya kadang gini kakak juga protes ke 

saya gitu kamu tak curhati mau denger 

mau kasih solusi tapi kalo saya ada 

masalah, kamu gak pernah mau cerita, 

gak mau cerita gitu. enggak, enggak 
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mau ini sih saya gatau sih, senengnya 

udah biarin gitu.  

Kalo seneng sama 

sedih selama ldr tante 

lebih banyak 

senengnya atau sedih 

? 

Saya, lebih banyak senengnya. 

Karena bisa mengeksplor hahaha, 

yang positif ya, pengen apa pengen 

apa bisa inilah   

LDM membawa 

pengaruh positif 

Experiental 

values 
EV +++ 

Kalau sama 

kepribadian, karakter 

tante yang sifat 

berpengaruh gak tante 

? 

Hm gak juga sih, soalnya gini ada masa 

suatu masa yang istilahnya e... kayak 

saya itu orang yang negative thinking 

itu, ketemu orang yang bisa merubah 

pola pikir saya gitu loh. Pokoknya bisa 

memengaruhi pola pikir saya kadang 

kalo saya diajarin cara maksudnya 

bagaimana orang melakukan sesuatu 

pasti dia ada latar belakangnya, terus 

kalo ada cerita sini sini, saya gak boleh 

dengar dari satu pihak gitu, jadi biar 

gak, biar gak apa ya ya biar tetep positif 

thinking 

    

Itu diajarin orang tante 

? 

Iya ketemu orang, ketemu orang yang 

maksudnya bener-bener merubah 

maksudnya gini dulu begitu nikah kan 

langsung kita jauh ya jauh dari orang 

tua jadi kita hidup berdua saja. Ya awal-

awal pernikahan keakuhannya pasti 

tinggi gitu, nah terus pa terus saya gak 

ada teman untuk curhat terus kebetulan 

ketemu orang tahu gitu loh kalau saya 
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tu ga pernah mau cerita terus diajarin 

kayak apa bagaimana cara... pasti 

tekanan dari kantor karna kita tinggal di 

kompleks kantor kan pasti bagaimana 

kita sebagai bawahan pasti keatasan, 

nah kita diajari kenapa bersikap seperti 

itu gitu, mungkin karena dia punya 

background yang menekan dia, 

istilahnya gitu jadi bener-bener yang 

diajari cara berpikir yang maksudnya 

orang itu berbuat seperti itu karena 

pasti ada alasannya, jadi gak tahu 

mulai sekarang yo sudah mencoba 

seperti itu dan kesininya dipertemukan 

dengan orang-orang yang positif 

thinking jadinya bener – bener kayak 

memengaruhi ya, memengaruhi 

perilaku gitu lah sekarang gak sing 

gampang marah gitu keknya 

Bisa mengelola ? He em he em, kadang bisa ya enggak 

juga sih tetep bisa positif lah gitu 
    

Pas ldr tidak 

memengaruhi perilaku 

tante ? 

He em he em, cuman kita tahu 

batasan-batasan kayak gitu ada 

yang ganggu saya cerita, gitu 

berusaha tetep cerita gitu 

Mencoba terbuka 

dengan suami di 

setiap peristiwa 

Bertindak 

positif 
BP +++ 

Tante capek gak sih 

ldr terus-terusan ? 

Oh.. jadinya sudah biasa ya sering 

pulang juga sih jadi kayak kayak apa... 

yo pasti ada harapan untuk pasti 

pulang gitu jadinya kayak gak 

 

 

Selalu ada 

harapan agar 

 

 

Hopeful 

values 

 

 

HV 

 

 

++ 
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ngerasa suatu apa ya rutinitas ya, 

jadi ya memang karena harus kerja 

disana, ya kita tahu memang harus 

kerja disana terus punya waktu 

untuk pulang menurut saya jadi 

kayak rutinitas yo enggak sepertinya 

enggak.. sedihnya kalo anak-anak 

sakit duh kok sendiri cuman gak jadi 

beban karena sudah berpikir itu loh 

saya mesti bisa handle sendiri karena 

saya harapkan bapaknya pun untuk 

datang gak bisa karena pekerjaan, jadi 

kayak membungkus pikiran sendiri 

hehehe  

suami pulang ke 

rumah 

Menurut tante nih 

pernikahan jarak jauh 

memberikan dampak 

sampai ke pekerjaan 

tante gak sih ? 

Ya pastilah.. pasti ada rasa gak 

nyaman lah, tapi selama ini sih kalau 

sakit pulang, kalau ini enggak ya jauh, 

sempat sakit sih, pulang, cuman kalo 

pas di surabaya saya kesana. 

Saat suami sakit 

berpengaruh 

pada aktivitas 

subjek 

Experiental 

values 
EV ++ 

Pas di kalimantan ? Di kalimantan baru kemarin sakit, 

pulang. Terus seminggu di rumah, 

istirahat di rumah seminggu, 

    

Tapi menurut tante ldr 

memengaruhi gak di 

pekerjaan ? 

Kalau jaman sekarang ini mungkin 

enggak ya, karena kita ada vc itu, nah 

itu gak sebenere gak pengaruh 

meskipun fisik kita gak ketemu tapi kan 

bisa lewat videocall, ho oh kalo orang 

dulu mungkin iya haha, kalo orang 

sekarang mungkin anak-anak bilang 
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malam mama tu gak kesepian gitu gak 

nanya gitu, enggaklah kan giliran, jam 

sekian bapak telpon gantian kamu 

telpon 

Kalau anak-anak 

sekolah suami jauh 

berarti tante sendiri ? 

Iya sendiri 

    

Suka sedih gak sih 

tante ? 

Pertama-pertama iya ya, karna 

maksudnya gak tau kalau apa.. 

bedalah rindu sama anak beda banget 

gitu, maksudnya sampe sakit dada gitu, 

aduh kok rindu sama anak-anak gak 

sesakit kalo rindu sama suami haha 

sakit banget. Bener-bener kayak kita 

gitu loh sakitnya ada sesuatu loh 

menurut saya, ada yang mau dicabut 

dari kita, kalo rindu sama anak gitu. 

disininya loh hahaha kok rindu sama 

anak-anak lucu ya gak.. kayak bener-

bener mau dicabut gitu, cuman ya saya 

punya kebiasaan kalo mereka pulang 

semua tak cuci, biar gak bau keringat 

mereka 

    

terus kalau menyikapi 

permasalahan tante 

kayak gimana sih ? 

Curhat sama anak-anak. Biasanya 

ngobrol sama anak-anak 
Subjek sering 

bercerita dengan 

anak-anak 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 

Terus dikasih solusi 

gitu gak ? 

Mereka ho oh sih, mereka kadang gitu, 

kadang misalnya gini lah, apa... hahaha 

anak-anak lucu, mereka yang 
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menguatkan saya sih, kadang sharing 

ho oh gituin aja ya, tak minta gitu loh 

istilahnya gitu. kalau mama kan ga 

bisa, semuanya harus sendiri gitu 

kalau mama minta sama siapa, sama 

Tuhan toh gitu hahaha 

Jadi lebih rindu lebih 

gitu ke anak-anak ? 

Ho oh, gak tau ya saya mungkin karena 

gini dulu meski kita satu istilahnya 

meski satu tempat, tapi kan kondisinya 

bapak dua hari bisa gak pulang karena 

jadwal kapalnya tu pagi, e hari ini 

malam, sore udah stand by, biasanya 

kalo pagi itu kan harus stand by lagi, 

gak pulang ke rumah makanya 

kehidupan saya itu sama anak-anak 

gitu, kebetulan saya juga gak ada 

pembantu. Jadi, mungkin terlalu 

deket ya dengan mereka, ya itu anak-

anak aja biasanya saya kalo apa 

cerita ke anak-anak 

Berarti yang 

menguatkan selama 

ini adalah anak-anak ? 

Anak – anak ho oh. Melihat anak-anak  

    

Kalo dukungan-

dukungan sosial 

berpengaruh gak sih 

sama kekuatan untuk 

menghadapi ldr ? 

Iya juga sih kan itu kayak temen-

temen itu kan kita misalnya kita juga 

butuh kumpul sama temen itu yang 

se se istilah senasib kan kita saling 

menguatkan saling mengingatkan 

istilahnya juga mengingatkan kita 

Kekuatan dari 

teman 

memberikan 

kekuatan 

Pengakraban 

hubungan 
PH ++ 
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yang gak aneh-aneh karena kita 

punya temen-temen yang sama gitu. 

Berapa orang toh 

tante ? 

Biasanya kita empat,  empat orang, ya 

satu janda, satu juga kita berdua ldr-an 

gitu suami, yang satunya karena 

suaminya em apa.. ini.. di rumah sakit 

gitu loh jadi kalau operasi ditinggal, 

malam pun ditinggal gitu, jadi kan kalau 

pas malam minggu anak-anak gak 

pulang, ayok kita kumpul gitu 

    

Menguatkan juga ya ? Ho oh ho oh     

Kalau tante kan setiap 

hari ikut misa harian 

gitu ya ? 

Enggak setiap hari 

    

Tapi kalau ibadah gitu 

peran buat tante 

sendiri seperti apa ? 

Ya.. kayak ada apa ya.. kemarin kan 

tujuan saya anak-anak jauh ya, terus 

suami jauh, saya gak bisa, gak bisa 

melihat mereka gitu, jadi itu bentuk 

saya datang ke gereja nitip anak-

anak suami gitu, maksudnya saya 

gak bisa.. saya hanya bisa doa saja 

gitu gak bisa lihat secara langsung 

gitu toh, istilahnya menjaga mereka, 

maksudnya bukan menjaga kalau 

deket gitu kan apa-apa enak gitu loh 

istilahnya anak-anak ada masalah 

kita bisa cepet bantu lah kalo jauh 

kan gak bisa, salah satu alasan pagi 

itu untuk menitip buat suami anak-

Berdoa menjadi 

salah satu sarana 

subjek untuk 

mendoakan dan 

menitip 

perlindungan 

untuk suami dan 

anak-anak yang 

jauh 

Ibadah IB +++ 
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anak karena saya gak bisa dekat 

dengan mereka. 

Menguatkan diri tante 

juga gak ibadah itu 

selain menitipkan doa 

? 

Ho oh ya karena ada saat hening kita 

bisa istilahnya apa yo komunikasi 

maksudnya tenang maksudnya 

ngobrol sama yang diatas 

Ada saat hening 

untuk berdoa 

dengan Tuhan 

Kalau tante sendirian, 

suka ketakutan gak 

karena gak ada yang 

menjaga  

Hm.. takut gak juga sih 

    

Takut yang jahatlah, 

ini juga kan deket 

kebun-kebun gitu  

Enggak sih, enggak sih, gak tau sih 

enggak juga haha     

Tapi gak pernah 

kejadian tante ? kayak 

binatang 

Jangan. Binatang iya, tikus, langsung 

saya beli alat yang buat nakut-nakuti 

tikus, jadi kalau ada tikus langsung 

cepet-cepet dinyalakan gitu, biar pergi, 

ya tetep ada sih takut Cuman kalau 

orang mungkin enggak ya, saya keluar 

aja disorot istilahnya gitu, berarti 

mereka liat saya gitu, ini juga 24 jam 

maksudnya itu kan kadang anak-anak 

kan itu pesantren mereka kadang 

nongkrong sampe malam, kadang 

kalau saya jemput bapak, keluar jam 12 

pasti ibu.. ya.. gitu.  

    

Nah pas keluar gitu 

orang yang didepan 

Gak sih, mereka tau ho oh, maksudnya 

kan e... taulah kalau malam saya 
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termasuk ngomongin 

gak sih ? 

jemput bapak karena pasti saya pulang 

mereka masih buka 

Tahu kalau suami 

tante kerja di luar ? 

He eh. Mungkin tahu ya karena sering 

gak.. gak.. gak cerita sih mereka 

mengira tetangga-tetangga tau sih ya 

tetep kalo hari-hari keluar tetep jadi 

sorotan, tau gitu, ngomong ya kok 

saya pulang malam keluar pagi gitu, 

tetep diomong, cuman ya positif aja 

cari kegiatan yang positif gitu. gak 

mau yang aneh-aneh, istilahnya yang 

aneh-aneh kan nyusahin diri sendiri 

gitu, bahagia sesaat gitu, kalau saya 

begitu. 

 

 

 

 

Subjek sempat 

menjadi sorotan 

karena 

aktivitasnya 

 

Menjaga 

kesetiaan 

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+++ 

Tapi kalau pihak 

keluarga ada yang 

suka ngomongin gak 

tante ? 

Gak juga, kebetulan kita solid ya, solid 

sih maksudnya saya kakak-kakak adik 

kayak bulik-bulik udah taulah kondisi 

saya. 

    

Kalau dari keluarga 

bapak ? 

Gak tahu, karena gak deket juga. 

Karena gak... me.. kan keluarga 

bapak di jogja sama di purwokerto 

ya, dulu datang cuman setahun 

sekali kalau saya pulang main gitu 

terus gak tahu gak deket juga 

Hubungan 

dengan keluarga 

pihak suami 

kurang terlalu 

dekat 

Pengakraban 

hubungan 
PH + 

Tapi kalau dari 

keluarga tante gak 

ada yang aneh-aneh ? 

Gak sih, kita solid sih sebenarnya, 

maksudnya ketemu biasa tapi gak 

ngulik sampe yang... 

    

Tapi tahu kalo ldr ? Tahu – tahu      
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Kalau sendiri kan jadi 

beban, gimana cara 

menyemangati hidup 

? 

Pasti lah manusiawi ya, ada 

ngeluhnya ada capeknya, karena 

saya gak cuman ngurusin ini ya, ada 

orang tua juga tetep ngerasa yang 

capek gitu yo tetep ada gitu ya 

paling, lebih ke bulik ngobrol 

Mencari 

penyelesaian 

dalam lelah hidup 

Attitudinal 

values 
AV ++ 

Pernah sampai yang 

emosional sekali gak 

tante ? nangis 

mungkin 

Kalau nangis sih enggak, cuman yang 

ngobrol aja, kan sebenarnya gak mau 

seperti ini maksudnya kayak apa..ya 

karena ngadepin orang tua ya kadang 

saya gak mau seperti ini, gak mau 

seperti ini maksudnya kayak kalau saya 

bercerita, istilahnya berarti saya buka 

aib gitu loh.sebenarnya saya gak mau, 

itu kan bagi saya sesuatu yang capek 

banget gitu ya pasti marah, karna 

masih ngurusin bapak ibu ya, ya pasti 

marah sama bapak ibu, ya saya disana 

ditempat bapak ibu 

    

Di temanggung juga ? He em, yang agen itu ditempat bapak 

ibu. 
    

Kalau makna 

hidupnya tante selama 

ldr sama bapak ? 

Makna hidup maksudnya gimana ? 

    

Kayak makna hidup 

selama ldr sama 

bapak apa sih, apa 

yang sudah tante 

temukan selama ldr  

o... inilah ya.. saya bisa 

mengembangkan diri, terus saya 

bisa apa yang saya mau bisa saya 

lakukan gitu, ya belajar untuk 

mandiri istilahnya gak banyak untuk 

Makna hidup 

subjek 

Creative 

values 
CV +++ 
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bergantung, belajar apa-apa 

menyelesaikan sendiri  

Prosesnya seperti itu 

apa sih tante ? 

Ya, diikutin aja ya kayak e.. apa... 

saya dalam arti pengertian gini, 

orang tuh hidup berjalan, ada 

fasenya ini fasenya ini, ya udah saya 

ikuti aja, kalau ada masalah saya 

mikirnya gini disini gitu, untuk 

kesana itu saya mesti harus untuk 

jalan tuh loh, kalau sendiri gitu, pasti 

saya bisa keluar dari situ untuk 

pindah ke fase berikutnya, gitu. 

Proses makna 

hidup subjek 

dengan mengikuti 

alur hidup 

Experiental 

values 
EV +++ 

Prosesnya gitu ya ? Ho oh maksudnya kayak... apa ya, dari 

kecil sih kok kayaknya saya suka gitu, 

ada fase yang ya udah nanti kalau ada 

hambatan kita berhenti nanti disini, tapi 

tetep jalan, ini pintu yang kita mau tuju 

tuh disini, nah itu nanti kita bisa keluar 

dari situ. 

    

Tapi tante dulu 

kepikiran gak punya 

suami yang bakal 

pindah-pindah ? 

Gak juga, gak kebayang sih, Cuman 

dulu punya kepikiran itu yang smp saya 

gak mau ikut pindah-pindah gitu, mau 

mau.. kalau bisa usaha sendiri 

    

Itu karena capek atau 

karena kepengen 

punya usaha gitu ? 

e... capek juga enggak cuman ya mikir 

nanti kalau anak-anak sudah gede gitu 

kan mereka sudah, istilahnya bukan 

gak butuh ya, mereka sudah bisa apa-

apa sendiri istilahnya tu kan 

kepengen saya gak mau diem aja di 

 

 

 

 

Keinginan untuk 

membuka usaha 

 

 

 

 

Creative 

values 

 

 

 

 

CV 

 

 

 

 

+++ 
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rumah gitu mesti punya kegiatan 

gitu 

Dulu waktu masih ikut 

bapak tante kerja juga 

atau ibu rumah tangga  

Pure ibu rumah tangga 

 

 

 

 

  

Resign kerja karna 

mau nikah ? 

He em mau nikah terus pindah ya, terus 

resign, sebenarnya dari kantor gak 

boleh harus setahun lagi, cuman mikir 

saya ini jauh gak kebayang sih dulu itu 

kan naik kapal seminggu gitu, 

manokwari dari jakarta, ya udah ikut 

aja, mikirnya gitu. 

    

Tapi tante yang ldr di 

nunukan ini gak 

berniat buat kerja 

kantor ? 

Enggak, gak pengen. Kan nanti saya 

diatur. Kan maksudnya apa ya.. kita 

nurut orang gitu loh. Kalau ini kan 

maunya saya sendiri, kadang 

kepengen maksudnya kalau kerja 

sendiri ini kan penghasilan tidak 

tetap, sementara ada tanggungan 

bayar orang ya tetep kepikiran enak 

ya kerja sendiri, pernah ditawari juga 

cuman saya mikir iya ya nanti saya 

diatur orang gitu 

 

 

Keinginan 

membuka usaha 

 

 

Creative 

values 

 

 

CV 

 

 

+++ 

Tapi bapak melarang 

gak buat kerja ? 

Gak tau juga sih, maksudnya karna 

dulu marah ya, bukan marah, gak.. dari 

gelagatnya gak setuju keliatan banget. 

Terus saya yang jemput siapa, itu kan 

kayak bentuk protes ya.. tetep... tetep.. 

ya mungkin dulunya gak ya. Tetep 
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maksudnya kayak menuntut istilahnya 

kayak ada sebagian kewajiban saya 

terabaikan, istilahnya sepele aja minum 

teh aja kok sana sudah ada orang, 

kayak dirumah trus disana mbak e ada 

masalah kadang suka kasian juga 

kalau dia ngadepin sendiri, saya lari 

kesana juga, gitu 

Jauh gak sih tante ? 3km-an     

Oh gak jauh He eh gak jauh, maksudnya kadang 

gitu main lari-main lari, kadang suka 

kasian gitu kan dimarah-marah saya 

mbayangi kasian gitu. ho oh, takut nanti 

dia gak kerasan hahaha kasian juga sih 

karna saya ngalamin juga hidup di 

pelayanan umum yo, orang marah-

marah tu seperti apa, saya yang 

tadinya pemalu, lembut sekarang 

berani marahin orang, maksudnya 

kayak istilahnya apa ya, bertahan, kita 

punya naluri untuk bertahan, kita harus 

argumen, dulu ya mau nangis, 

sekarang udah biasa sih jadi kalau 

yang bantu-bantu saya dimarahi gak 

terima gitu.  

    

Jadi kalau secara 

keseluruhan tante 

puas gak sih sama 

Ya.. nek.. manusiawi ya, kadang kalau 

pas kita ada masalah yang aduh, pasti 

adalah cuman ya itu apa, itu kan 

pilihan saya ya, istilahnya pas saya 
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perkawinan yang 

sudah 23 tahun ini ? 

menikah itu kan pilihan saya, jadinya 

bagaimana saya bertanggung jawab 

dengan pilihan saya. Itu yang 

istilahnya mengingatkan saya untuk 

kembali-kembali terus misalnya 

saya dulu diajari kita menikah 

dengan yang tidak sempurna ya, jadi 

misalnya marah itu, saya diajari 

untuk memikirkan satu kebaikan 

saja, itu dipikir, maksudnya kita buat 

apa ya istilahnya untuk refleksi 

untuk melihat satu kebaikan dari 

bapak, itu saja yang dipikirkan, dulu 

pas saya ketemu, diajari itu saat kamu 

ada masalah tapi memang dulu gini 

saya beruntung bertemu dengan 

maksudnya ada orang sekeliling yang 

menguatkan gini, kamu jauh besok jauh 

ada pakde, kamu jauh sesedih apapun 

kamu, kamu harus membuat hati kamu 

senang, kamu harus ceria gitu 

maksudnya gak boleh sedih, dulu 

kayak kita ada wejangan-wejangan 

seperti itu gitu terus begitu ketemu 

lagi orang, jadinya bapak angkat ya 

yang kasih tau, kamu ada masalah 

dengan pasanganmu, jangan lihat 

masalahnya saat itu, kamu harus 

flashback cari satu kebaikan, coba 

 

Paham dengan 

komitmen diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendapat nasihat 

dari orang lain 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengakraban 

hubungan 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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pikirkan itu, terus ya udah jadi kayak 

ada satu masa, ada kebaikan yang 

mungkin saat itu saya tidak dengan 

pasangan saya, tidak akan bisa saya 

lalui, maksudnya jadi kayak.. mungkin 

saya menjengkelkan bagi pasangan 

tapi coba kalau buat saya itu mbak ada 

kayak fase hidup saya yang kalau gak 

sama suami saya gak bisa melalui gitu 

Termasuk di fase ldr 

ini ada sesuatu yang 

bisa diciptakan ? 

Oh sesuatu yang baru maksudnya ? 

    

Kayak punya usaha, 

beraktivitas sama 

orang lain juga sering 

? 

He em sering, ldr ya gini saya bisa 

mengembangkan diri iya, saya pun 

ditanya anak-anak gitu, ya mama bisa 

melakukan yang mama mau, kalau 

dulu cuman ngurusin anak-anak, ya 

jadinya dilema nanti anak-anak protes 

kalau pulang mama nih ke toko aja, gitu 

kita udah jauh-jauh pulang mama sibuk 

di toko sana, gitu, tetep mereka tetep 

protes, kadang mereka tak ajak mau.. 

maksudnya nanti nyusul ya terus 

mereka tak libatkan disitu, gitu  

Subjek bisa 

berkembang 

dengan usaha  

Creative 

values 
CV ++ 

Nah ini yang terakhir 

tante, harapan 

kedepan seperti apa 

sih tante ? 

Harapannya ke depan, karena bapak 

yang istilahnya mendekati masa 

pensiun, maksudnya usaha tetep 

jalan, paling ldr gak jauh gak lama 

lagi, ya kita tetep tim solid hahaha 

 

 

Ingin tetap 

menjadi tim yang 

kompak 

 

 

Hopeful 

values 

 

 

HV 

 

 

++ 
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karena masih punya tanggungan nanti 

tahun depan adeth lulus, nanti kan 

masih ada tanggungan yoga, ya 

dengan usaha saya berharap tua nanti 

tidak merepotkan anak-anak gitu. 

Tante kalo pas ldr, 

tugasnya apa aja sih ? 

pembagian tugasnya 

Sebenarnya gak ada sih kek 

pembagian bapaknya mesti apa gitu, 

keknya gak ada sih, sudah tau aja gitu. 

mau gak mau karena jauh ya kayak 

urusan rumah anak-anak ya saya 

yang handle 

 

 

 

Subjek mendidik 

dan membimbing 

anak-anak 

 

 

 

Bertindak 

positif 

 

 

 

 

BP 

 

 

 

+++ 

Termasuk kalo ada 

orang kerja gini tante 

juga ? 

He em  

    

Pusing gak tante 

ngurusin gitu banyak ? 

Ya iyalah hahaha pusing sih, tapi 

gimana, ya manusiawi kadang ada 

capeknya ada biasa aja gitu 

    

Terus kalo misal tante 

sudah lelah secara 

fisik terus pikiran juga, 

menyelesaikan versi 

tante tu seperti apa ? 

Biasanya, nek nggak ngobrol 

maksudnya kek ngobrol sama suami, 

kadang ya maksudnya udah biasa kek 

handle sendiri jadinya kek ya udah kalo 

capek duh ca.. maksudnya gini mau 

ngeluh sama siapa gitu loh karna kan 

jauh kan kayak kemarin e.. kayak 

minggu lalu maksudnya, gak mau 

berharap, takut ndak bisa gitu loh 

maksudnya sudah berharap bisa 

dibantu tapi gak bisa toh ya udah 

bisane ya.. gak ini si.. kayak kalo gitu 
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ngobrol sama anak-anak, kan 

kebeneran gini saya gak cuman nilik ini 

tu loh di rumah orang tua juga lagi 

dibenerin jadi kadang duh ini pusing 

udah capek gitu ngeluh sama adik, 

besok kalau selesai berhenti ya, nggak 

usah dilanjutin dulu, ya.. tapi jangan 

lama-lama, sebulan. Kalo anak-anak ya 

udah bilang om aja mama udah capek 

gitu, 

Oh yang rumah... He eh yang rumah mbah e kan, apa.. 

sana baru ngecor, kan diborongke 

orang tukangnya ini gak kelamaan 

berhenti tak suruh ini pas beneran 

kesitu, ya inilah, kadang ngobrol sama 

anak, ngobrol sama bapak e, cuman 

kadang ya wis, apa.. kayak ngunci 

sendiri, aduh nek saya berharap ke 

orang lain, tuh kadang saya marah 

sendiri, capek sendiri gitu. 

    

Tapi kalau tante gak 

minta bantuan ke 

orang lain jadi kadang 

mangkel sendiri ? 

Ho oh sih kadang iya, cuman ya gitu, 

kayak gini loh, saya apa.. mau 

berharap sama siapa, maksudnya 

gitu haha, saya sudah terlanjur 

berharap untuk ditolong tapi gak 

bisa ya udah saya harus bisa sendiri, 

cuman gitu aja. 

Subjek merasa 

bisa mengerjakan 

semuanya 

sendirian  

Experiental 

values 
EV ++ 
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Tapi kalau pas 

kepepet banget minta 

bantuan tante ? 

Kepepet banget, iyalah pasti gitu. 

kebeneran gitu pas apa gitu, saya bisa 

cari temen yang maksudnya oh ini dia 

bisanya ini saya coba konsul sama 

temen misalnya gini lah urusan 

bangunan gini kemarin misalnya harus 

besi, ya udah saya kadang bodoh 

datang ke orang ke toko, kayak orang 

yang bingung gitu terus ngobrol sama 

yang punya toko biasanya gitu sih 

mereka bantu. Ngitungkan hahaha, 

maksudnya kayak kadang kan 

biasanya kalau mentok saya cari kayak 

disinilah cari temen yang bisa diajak 

ngobrol lah, kayak minta pendapat gitu 

loh misal urusan-urusan kayak gini. 

Biasanya saya... kebeneran disini ya 

lahiran sini banyak temen sini biasanya 

kalau urusan gini-gini mentok kayak 

butuh tukang ngebel temen ada gak 

kamu punya gitu loh, tetep.. tetep.. 

solusi gitu loh gak.. gak.. terus telpon 

bapak gitu, ya enggak, cari temen aja 

haha cari temen yang.. anu ya bisa 

tolong carikan  

    

Berarti kalo ada 

masalah tante juga 

menyelesaikan 

Iya  ho o. 
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sendiri, mendem 

sendiri ? 

Nah tante kalo ldr gini 

yang menjadi masalah 

utama bagi tante 

sendiri apa sih ? 

Ini ya, masalah utamanya ya, 

miskomunikasi ya, kadang gitulah. 

E.. beda.. beda.. maksudnya saya 

memaksakan, misalnya kayak ada 

masalah keluarga gitu, ntah keluarga 

saya, keluarga bapak e gitu, nah 

kadang e.. karna gak ketemu, cuman 

nelpon gitu kan kayak misalnya ini 

butuh ini ini ini, terus e kadang tuh nek 

ketemu muka kan lebih enak ngobrol, 

kalau telpon kan kita juga gak tau posisi 

disana baru apa karna juga apa 

kerjanya gak seperti orang kantor ya 

gak gak gak apa, jamnya gak tentu 

gituloh, nah ya biasanya gitu lah, 

miskomunikasi kalo ldr.  

 

 

Subjek paham 

sumber 

miskomunikasi 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

MD 

 

 

+++ 

Itu sering tante ? Em, gak juga, gak sering sih, nek nek 

saya sama bapaknya, masalah ini lah, 

keluarga, kebeneran gini lah 

adeknya bapak ada yang janda, 

terus misal mereka butuh biaya 

untuk anak-anak kan minta kesini, 

nah itu kadang maunya saya gitu, 

jangan main kasih-main kasih gitu 

loh, harus misale apa ya, ya.. nanti 

mereka taunya kita selalu ada, ya 

memang ada cuman kan memberi, 

 

 

Subjek paham 

sumber 

miskomunikasi 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

MD 

 

 

++ 
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misal e gak ngasih pelajaran gitu loh, 

pokoknya gitu lah biasane karna 

kebetulan adeknya janda terus ada 

kayak masalah keuangan mau gak 

mau mereka kan butuh kayak biaya 

sekolah anak-anak, maksudnya kayak 

janji ya saya dulu disuruh jaga, kan 

anaknya empat, terus bapaknya mau 

ambil satu, terus saya gak mau saya, 

berjauhan, bukan berjauhan ya, 

istilahnya suami gak disini, takutnya 

nanti saya marah apa, cerita lain gitu 

loh. Kalo kita ada rejeki, ya 

dibantulah tak bilang gitu,ya cuman 

miskomnya kayak gitu, jadi adek 

suka gak cuman minta ke kita, ke 

kakaknya juga jadi ya itu kadang 

kesannya kita tuh gak mau bantu 

gitu, kan kadang gini, adeknya tu kalo 

minta kayak sudah ngelist gitu loh, ini 

untuk anaknya ini minta sekian, ini 

untuk anaknya ini minta sekian, gitu. 

nah itu mungkin tidak, tidak  e.. kita aja, 

ke kakaknya suami, tau kakaknya kita 

tuh gak bantu gak mau bantu, nah 

maksudnya kayak gitu-gitu, yang 

sebenernya nek telpon gitu saja.. 

Itu yang kadang jadi... He eh he eh, jadi kayak gitu lah, 

maksudnya saya tau itu adik tapi yo, 

 

 

 

 

 

 



242 
 

 
 

kalo kita ada rejeki gak ada salahnya 

mbantu juga, cuman kadang gitu, ya 

itulah maksudnya, mungkin kalau saya 

sama ldr.. maksudnya masalahnya 

cuman itu, kadang pas saya repot 

belum transfer bapaknya sudah 

telpon kok belum ditransfer-transfer 

gitu, nah kadang sebentar lah, ya 

cuman itu sih, kadang sudah tau 
Subjek paham 

sumber 

miskomunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Permasalahan di ldr 

yang berkaitan 

dengan makna 

hidupnya tante ? 

Ya nek.. nek.. kadang ada kepikiran 

gitu kok bisa ya gitu, ya maksudnya 

kalo ada sleg gitu pasti kita mencari 

jalan lagi gitu loh, maksudnya kayak 

berpikir dulu kok saya mau ya gituloh 

maksudnya gitu, menyesal, enggaklah, 

sudah ada dua anak gitu loh, kalo saya 

menyesal kan kasian mereka haha, 

cuman ya ya kalo ada sleg saya 

mengembalikan lagi rasa saya yang 

dulu kenapa mau sama suami gitu 

Kalo tujuan hidup 

tante apa sih ? 

Tujuannya hahaha tujuannya kalo 

dulu sih saya, pohon gitu kayak 

buah, wes bisa.. bisa.. ya jadi bisa 

mbantu orang banyak gitu 

Tujuan hidup 

subjek 

diumpamakan 

seperti pohon 

Memahami 

diri 
MD +++ 

Tapi tante sudah 

merasa bermanfaat 

gak bagi sekitar 

selama ldr ini ? 

Sekitar, e.. bermanfaat yang seperti 

apa ya hahaha 
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Kayak apa ya.. talenta 

yang tante punya 

sudah bisa menolong 

orang lain atau tante 

merasa sudah 

berguna untuk orang 

lain 

Ya, ho oh kayak ldr gini, apa saya bisa 

mengembangkan diri toh, terus ada 

satu sisi yang saya mau apa aja gak 

ada yang larang, dulu kalo satu 

rumah, kalo jadi satu, loh ini nanti 

gimana nek saya pergi-pergi, nek in 

kan enggak gitu, ya, bermanfaat ya 

bisa juga, maksudnya kayak saya 

melibatkan diri di lingkungan, 

maksudnya lingkungan gereja, kalo 

kampung ya biasa aja, mungkin 

karena kita min, minoritas jadi mungkin 

gak gak terlalu banyak disuruh-suruh 

gitu. maksudnya kayak jadi pengurus 

gitu jarang, cuman kalo yang 

lingkungan, berusaha kalo saya ini ya 

persembahan yang bisa saya berikan 

untuk Tuhan selama ini, menurut saya 

apa sing jadi mimpi saya itu, e.. kayak 

dilancarkan gitu loh, jadinya ya wis ini 

bentuk terimakasih saya sama Tuhan, 

saya jadi pengurus lingkungan, jadi 

bendahara ya mau gitu, meski suara 

gak bagus ya koor 

 

 

Dengan LDM 

subjek merasa 

bebas dan 

berkembang 
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++ 

Tante kalau hubungan 

dengan tetangga 

sekitar bagaimana ? 

Oh.. kebeneran kalau dulu-dulu sih 

selama saya di luar, di luar Jawa, gak 

ada gitu, kalau sekarang sih sama 

sebelah karena maksudnya mungkin 

gak tau juga sih e... apa ya... kayak 
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hubungan 
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batas-batas rumah gitu loh itu yang 

selalu bikin.. selalu bikin sleg trus 

saya sudah coba untuk, apa ya 

menyelesaikan gitu toh, e.. ntah sana 

yang gak mau atau gimana, 

maksudnya ayo kita ukur ulang, saya 

coba urus, harus ada sertifikat trus 

fotokopi sertifikat mereka gak mau 

kasih, sementara anu, apa.. sementara 

kita ngapain sedikit ke arah situ, 

mereka e.. agak ribut gitu sementara 

kadang saya iseng situ misalnya mau 

mbenerin rumahnya, kan tukangnya 

masuk halaman, mereka tidak ijin 

masukan tukang kan ndak ijin lewat 

depan, saya coba tegur mbok lain kali 

bilang biar gak... biar kita tahu ini bener 

tukangnya gak gitu, mereka marah gitu, 

bilang ni kayak kraton wae, ijin-ijin gitu, 

sementara menurut saya lah.. ya ini 

kan wilayah saya, memang sudah 

pernah minta tolong ngobrol sama pak 

RT, udah minta tolong sih maksudnya 

mempertemukan kita, memediasi kita 

tapi kok gak mau saya heran, semua 

orang gak mau, malah pak RT nya 

bilang lah ibu sudah mager-mageri gitu 

saya bilang ya udah makanya harus 

diukur ulang, karena ini saya ngerasa 

sekitar kurang 

begitu baik 
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ini punya saya makanya saya pageri 

gitu, kalau memang nanti bukan punya 

saya, bongkar gapapa saya bilang gitu 

tapi kok ya gak mau jadi saya ngerasa 

saya bener lah hahaha, maksudnya 

saya ngerasa, karna saya bener, gak 

maton gitu saya kebeneran ada teman 

notaris nanya-nanya udah dikasih tau 

ini apa paling tersempit dari kamu satu 

meter gitu, sama rumah sebelah terus 

ada sela satu meter itu tersempitnya 

gitu, ya udah nah terus.. kayak gitu lah, 

minta tolong temen, kan suami jauh, 

temen sekolah dulu yang gitu, nah saya 

kadang datang ke mereka minta 

pendapat saya gini harusnya gimana 

gitu jadi saya gak maton gitu, enggak. 

Maton tu asal ya hahaha gak asal jadi 

menyelesaikan gitu, gak ada yang mau 

memediasi ntah kenapa, ya karena 

dulu mungkin katanya mereka pejabat 

gitu ya gitu, jadi.. karna dulu saya 

bilangnya pak saya mau urus baik-baik 

suami saya juga gak dirumah, saya 

sendirian, oo TKI ya bojone iki  

Berarti hubungan 

sama yang sebelah 

sini yang agak sleg, itu 

Kemarin sempat sih, yang kayak gitu 

jadinya aneh. Sebenarnya dia wa saja 

bisa toh, maksudnya ketika udah 

berisik sama itu, udah tak tegur kalau 
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berdampak juga gak di 

jarak jauh kayak gini ? 

masukan orang tuh ngomong gitu loh, 

kan masuk halaman saya, masuk dari 

pager saya gitu, ya, ndak.. ngomong 

tadinya wong gak mau benerin lewat 

sini alesannya gitu, kayak debat kusir 

aja loh, wong tadinya gak benerin dari 

situ gak bisa terus jadinya lewat sini, 

makanya pak ijin dulu, paling enggak 

kula nuwun lah jadi kita tau tukangnya 

bapak enggak, takutnya nanti itu ono 

sing ilang rusak nggonku tak ganti, gitu 

loh gak mau besok saya udah maaf ya 

gak ijin, nah itu wa ke suami saya, nah 

pikirnya dia bisa wa loh harusnya kan 

ketika dia mau masukan orang wa saja 

suami saya, nanti mau ijin orang 

benerin rumah dia tapi masuk halaman 

kita, maksudnya wong wa tu bisa ya 

bapaknya juga gak nanya karna saya 

gak cerita, saya gak.. gak cerita apa ya 

pas pulang baru nanya loh ini kenapa, 

enggak saya cerita wong ada yoga, 

yoga ya bilang habis itu aneh orangnya, 

maksudnya kan bisa wa bapak, kenapa 

gak masukan orang wa dulu, gitu. udah 

ribut baru dia wa bapak, maksudnya ini 

nyonyanya marah-marah 

Itu udah lama tante ? Tetangga ini dari awal mbangun kok, 

misalnya kita mau mbangun dari awal 
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saya datang ijin gitu loh kan mungkin 

nanti tukang-tukangnya ganggu, ya dia 

dah langsung, langsung nyerang gitu 

loh, istilahnya pondasinya tuh batasnya 

pondasi bawah, ya udah ngikut toh 

saya, terus kesininya pas saya mo 

tutup pager samping, dia berubah 

batasnya tu payon dia, padahal itu 

istilahnya udah mereka yang payonnya 

masuk ke kita, istilahnya meskipun 

payon batas gitu, kan payonnya gini, 

masuknya gitu jadinya nuduh talang 

gitu, ngelocok dia gitu, ya wis pokoknya 

gitu  cuman kemarin ya saya negur gak 

jawab tu terus e.. kesini kan sudah mau 

baik cuman tak tegur, pak.. ah dia 

marah lagi 

Tapi berdampak gak 

kayak tante diganggu, 

dikata-katai gitu ? 

Enggak sih, maksudnya karna 

mungkin, kita tutup gerbang, diganggu 

sih enggak, dikata-katai bodo amat 

hahaha selama saya merasa itu karena 

kemarin yang tak lakukan bener, takute 

gini lah, ndak semua orang itu niatnya 

baik tu, maksudnya siapa tau 

kebeneran tukangnya yang geleman 

gitu, istilahnya dah masuk aja, gak tau 

nanti dikira benerin disitu ato apa gitu 

loh, takut saya itu aja nanti sana yang 

kehilangan bisa nuduh sini.kok orang 
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masuk, diijin-ijinkan saja mungkin 

kayak gitu. kalo sama yang lain sih 

enggak, sama yang sebelah sana, 

karena yang sebelah sana pun apa.. e.. 

kan dia juga airnya ini jatuh ke rumah 

dia gitu, jadi air jatuh di tembok gini, 

saya sudah bilang, daripada ngomong 

di belakang, ngomong aja, kalau.. 

kadang saya kan ga bisa kalau di muka 

kita kalau ketemu baik-baik tapi nanti di 

belakang gitu loh, nah itu kan modele 

gitu, mbok sudah ngomong aja, saya 

gak mau senengnya ribut kok, tapi biar 

mereka tau loh.. jangan.. mereka bisa 

atur kita kalau RT, kalau acara RT gitu 

sih  senengnya ngatur, maksudnya gini 

gini, baiknya gini gini tapi untuk dia 

sendiri.. maksudnya ya untuk diri 

sendiri..kalau sama yang itu depan 

sama yang sana sih biasa aja 

Kalau dulu tante yang 

pernah ditanya pergi 

pagi pulang malam, itu 

berapa lama tante 

ditanya ? 

Ya maksudnya, e.. setengah jam-an 

gitu lah ngomong di depan gitu pas 

saya pulang kebeneran, eh pas mau ke 

gereja pagi terus ibunya itu mungkin 

kebetulan RT kebetulan pas mungkin 

pulang sholat subuh ya terus nanya 

mau kemana pagi-pagi saya mau ke 

gereja, loh kok mosok gereja tiap hari, 

gitu.. saya bilang ada, kok pulangnya 
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malem-malem gitu, ya karena saya 

sendiri saya mencoba untuk istilahnya 

karena kegiatan gereja itu kebanyakan 

malem ya udah pasti keluar malam, 

kalau dulu kan kadang jam 6 baru 

selesai gitu, saya sudah mbatesi kalo 

diatas jam lima, mau gak mau harus 

nunggu di depan agen biar saya gak 

capek. Kayak gitu sih, tipenya mungkin 

ya, saya liat apa.. kadang gitu kayak 

ngurusin orang kayak liat-liat kumpul-

kumpul ngegap-ngegap gitu, e.. sini lah 

sini tak rasa ngegap-ngegap gitu 

kadang, kita pas ada ngelayat 

tetangga meninggal kita disitu itu 

nanti ngomongin orang, tetangga 

yang kebetulan gak dateng, ternyata 

gitu ya, berarti saya juga diomongin. 

Ya bodo amat, gitu hahaha. 
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Tapi kalau 

ngomonginnya 

mereka lama gak 

tante ? bertahun-

tahun berhari-hari ? 

Gak tau sih, nek diomongin gak tahu, 

cuman pas itu aja dikasih tau, berarti 

mereka memantau saya ya, istilahnya 

gitu. tapi keliatan sih soale kita e... 

kayak bapak pindahan surabaya sini 

kan sebagian barang ditaruh dikirim 

kesini, nah kayak sebelah tu ngintip-

ngintip. Nah, saya ada temen cowok 

datang gitu misal urus reuni trus apa.. 
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biar kaos perempuan ambil sini, dia 

nganter, ngintip-ngintip gitu, hahaha 

Karena tau tante 

sendiri trus ada tamu 

laki-laki dateng ? 

Ho oh ho oh, tapi kalau laki-laki gak tak 

suruh masuk sih, di luar, tapi tetep 

ngintip-ngintip sih, keliatan kok dari 

gerbang. 

    

Yang waktu cerita 

tante digoda waktu di 

agen itu, itu sering gak 

sih tante digoda 

seperti itu ?  

Ya.. awal-awal iya ya, gak cuman di 

agen orang – orang yang sering 

ketemu terus tau saya ldr-an 

memang ada yang ngomong gitu. 
Subjek tetap 

menjaga 

kesetiaan 

Bertindak 

positif 
BP +++ 

Berarti gak cuman 

sekali dua kali ya tante 

? 

He em, cuman mereka udah taulah 

maksudnya, e.. istilahnya udah tak 

kasih tau saya gak bisalah gitu 

Itu yang menggoda 

maksudnya statusnya 

juga sudah menikah 

atau bujang ? 

Ada sih yang sudah menikah, gini lah, 

mungkin tuh, kadang, saya jualan tiket 

jadi tempat, mungkin adeth tertarik jadi 

psikologi salah satunya seperti itu, e.. 

kadang mereka curhat rumah 

tangganya, curhat.. saya kebetulan 

kalo gak sengaja saya ldr-an gitu tapi 

saya mencoba untuk e.. istilahnya 

menghargai, istilahnya kalo dikirimin 

uang saya menghargai penghasilan 

suami, terus modelnya saya berusaha 

gak ribut, mencukupkan gitu itu loh, gak 

yang nuntut banyak, enggak, itu kan 

kadang mereka cerita, mereka udah 

ngirim kesini, terus kok habis semua, 
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ya saya kasih masukan mereka 

bermasalah sama istrinya itu ya 

cobalah ngobrol baik-baik gitu, tapi 

gitu-gitu saya ngomong sih kalo ada 

yang iseng sih saya cerita bapaknya, 

pasti cerita 

Gak dikomentarin 

tante ? 

Enggak sih, karena bapake yang 

tipenya diem ya, yang ribut paling 

malah yoga, mana lihat, aku yang 

jawab. Aku yang ngangkat gitu 

    

Kalau sifat-sifat dalam 

diri tante yang 

ditanamkan ke anak-

anak apa aja sih 

tante? 

Oh kalau saya ke anak-anak ya, e.. 

rasa syukur ya istilahnya gitu loh, 

terus kayak jangan mudah 

bergantung ke orang lain, saya sih 

ke anak-anak gini, kamu e.. apa.. 

kamu seperti ini, kamu bisa seperti 

sekarang bapak yang bekerja, jadi 

kamu harus mengembangkan diri 

kamu nanti kamu harus bisa seperti 

ini, senengkan anakmu, gini gini 

kalau kamu berumah tangga, ya 

kamu harus bisa nyenengke 

anakmu, terus semua harus 

disyukuri, kalau apa punya rejeki 

membantu orang gitu, ya gitu sih, 

kayak anak-anak e kalau saya ke 

mereka, bawa dalam doa, setiap 

keinginan kamu gitu, doa aja 
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Kalau miskom tadi 

lebih berkaitan sama 

masalah keluarga 

atau masalah anak-

anak atau keuangan 

menjadi miskom gitu ? 

Kalo keuangan gak, saya sudah 

istilahnya... saya gini, setiap menerima 

dari suami, saya mencoba kayak 

berdoa gitu loh, Tuhan bantu saya 

mencukupkan, entah itu kayak saya 

ketika adik saya sharing, maksudnya 

dia mbak kok gini gini ya sudah coba 

kamu doa aja, uang yang kamu terima, 

kamu doakan. Tuhan bantu 

mencukupkan, saya gitu merasa ketika 

anak-anak minta sesuatu mereka gak 

maksa gitu loh, jadi mereka kadang 

bisa nabung sendiri, terus mereka 

kadang ma aku punya uang sendiri aku 

pengen ini nanti mama nambah ya, 

terus kadang dulu pas kecil bapak udah 

gajian belum ma, gitu, aku punya segini 

nanti aku beli, misal minta hape ya gini, 

minta buku, buku bacaan gitu mereka 

aku punya uang segini nanti mama 

nambahi ya gitu, misalnya gitu, nek 

yang agak mis ya gitulah misal 

kebeneran, kebeneran e bukan saya 

terus membanggakan keluarga saya ya 

istilahnya enggak, kebetulan saya dan 

adik-adik bisa mandiri ya ekonomi terus 

kebetulan keluarga dari bapak, dari 

suami yang seperti itulah, yang 

kadang bikin sleg gitu, ya itu 
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maunya saya itu jangan selalu diberi 

gitu biar mereka juga belajar, belajar 

apa ya tidak bergantung ke kita, nek 

saya dulu gitu, tapi kan kadang dulu 

suami bilang wong itu adikmu juga 

tuh loh kadang gitu, kayak sekarang 

gitu pas gini, maksudnya pas kita 

ndada uang sama sekali, saya sakit, 

saya minta tolong cobalah kamu minta 

ke kakakmu, kita kan udah mbantu 

maksudnya bukan mbantuin mereka 

minjem modal buat gitu, nah pas itu 

enggak. Nah itulah, maksudnya 

momen saya ya udah kita harus bisa 

sendiri, saya juga ngajarin ke anak-

anak kek kamu harus mandiri 

ekonomi gitu, jadi kamu gak.. ketika 

kamu susah kamu gak perlu 

ngerepotin orang loh, ke anak-anak 

tak gitu soalnya pernah yang kondisi 

seperti itu dan kita bener-bener gak 

ada uang gitu, untuk ini mereka ndak 

bisa gitu lah itu mulai e.. liat kayak 

membuka jalan pikiran bapak kalau.. 

ada benernya juga saya ngomong gitu. 

Misalnya kayak kamu nek gak gitu, 

kamu nanti kasian ponakan-

ponakanmu gitu.  

Subjek paham 

sumber 

miskomunikasi 
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Terus kalau gitu 

keputusannya dua 

pihak atau satu pihak 

pas ada miskom 

kayak gitu ? 

Biasanya ya ngobrol terus saya gini 

nanti kalau mereka minta sekian, kita 

sanggupnya sekian, jadi ketika itu gak 

kembali, kita sudah ikhlas gitu loh, gak 

mikir lagi, nah itu biasanya udah nek 

kalau sekarang, semenjak momen itu 

lah udah kayak istilahnya pendapat 

saya di dengar gitu 

    

Gondok gak tante 

waktu miskom waktu 

adu gitu ? 

Oh pasti lah, pasti, pasti jadi... apa ya 

jadi kayak bibitnya bibit kalo kita.. ya 

sana misale pas ini terus suami saya 

tidak bisa bilang tidak ke adeknya 

gitu loh, ya udah saya yang 

ngomong. 

Subjek paham 

sumber 

miskomunikasi 

 

Memahami 

diri 

 

MD +++ 

Diambil alih sama 

tante ? 

Ho oh biar dia juga tahu, maksudnya 

yang lain pun kayak apa ya... biar 

taunya kakak-kakaknya kan kita, suami 

saya nomer tiga, kebetulan dua 

perempuan diatas, satu adiknya 

perempuan, kebetulan suami saya laki 

sendiri, kakak-kakaknya itu tau kalo 

istilahnya saya tu gak pelit tuh loh, 

sebenarnya kita tuh udah bantu cuman 

gak keliatan e..  kadang tak kasih tau 

kamu tuh jangan, ya itu jangan maton 

ngasih-ngasih gitu soalnya dia pandai 

loh minta sana sini jadi kesannya kita tu 

gak bantu... pernah sih kayak gitu, 

kakaknya pernah nelpon kesini gitu,  
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Itu posisinya tante 

sendirian ? 

Enggak, pas ada bapak, tapi telpon ke 

bapak, gak ke saya, maksudnya 

kebeneran di speaker, nah trus saya 

bilang udahlah ngomong kasih liat bukti 

transfer-transfernya gitu kalau kita tuh 

sebenarnya bantu, cuman kita gak 

ngomong cuman ya nek 

miskomunikasinya itu lah, gak nganu 

    

Kalau soal 

keterbukaan ada 

masalah gak tante ? 

misalnya kayak tante 

menyimpan rahasia 

atau suami gak saling 

terbuka tuh ada ? 

Oh.. kalo saya tipenya enggak ya, tapi 

kalau suami istilahnya dia agak 

tertutup, nanti ada waktu yang 

membuka sendiri hahaha     

Itu yang gak terbuka 

menjadi salah satu 

permasalahan juga 

gak tante saat jarak 

jauh gini ? 

Enggak juga sih, saya e.. bukan anu ya, 

nanti dapat mimpi gitu hahaha 

    

Petunjuknya lewat 

mimpi ? 

Ho oh hahaha, jadinya e.. taulah gitu, 

pasti tau, bukan pasti tau ya mungkin.. 

gini lah kalau perkawinan kan sudah 

satu daging ya istilahnya gitu, ketika 

salah satunya bermasalah gitu pasti 

kayak istri feel anunya bisa jalan 

sendiri, jadi kadang kita nek saya gitu, 

dapat mimpi gitu, trus nanti tak 

tanyakan, bener nggak, kayak gitu, 
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kamu jangan aneh-aneh makanya ada 

malaikat yang sama saya haahaha 

lewat mimpi-mimpi saya hahaha 

sampai mungkin mau pindah pun bisa 

kayaknya mau pindah gitu.  

Berarti yang menjadi 

masalah saat ldr 

adalah miskom 

tentang keluarga tadi 

ya, terus ada 

komitmen antara tante 

dan suami ? 

Sebenarnya enggak juga, gak ada 

komitmen apa-apa, cuman ya udah 

karna maunya anak-anak maunya 

disini jauh-jauhan, yang mesti gini gini 

enggak juga sih gak gak yang apa 

misale kamu ga boleh gini gak boleh 

gini enggak juga, terus mengalir aja 

enggak yang ada aturan gitu, 

perjanjian-perjanjian gitu gak ada sih 

malahan ya paling gini gajinya dibagi 

dua, seperti itu, cuman itu aja 

    

Terus tante ada gak 

sih sifat jelek antara 

tante atau di suami 

yang justru jadi 

bumerang saat jauh 

kayak gini ? 

Ya e.. sifat jeleknya saya begitu ya, 

ya udahlah tak pikir sendiri aja gitu, 

mungkin kadang nanti e.. sebenarnya 

bapak orangnya marah-marah yang 

enggak heboh gitu enggak sih, suami 

saya. Mungkin yang sudah tau apa, e.. 

nanti taunya di akhirnya kalau udah 

selesai baru apa e.. gak berusaha 

ngomong, tak selesain sendiri 

Subjek 

memikirkan 

semuanya 

sendirian 

Memahami 

diri 
MD + 

Dari suami apa dari 

tante ? 

Dari saya gitu, nek bapake apa ya 

haha, gak tau sih kayak mungkin gitu 

ya mbak, e.. ketika sudah jadi satu, 
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mau ngomong kejelekan dia apa, jadi 

gak ngerti saya hahaha 

Yang tadi tante gak 

mau ngomong dan 

menyelesaikan sendiri 

? 

He eh karena jauh terus kayak 

misalnya kita bercerita berharap bisa 

dibantu gitu nanti nek enggak terus 

marah, kayak sudah tau risikonya ini 

karena jauh, jadi saya usahakan untuk 

selesaikan sendiri gitu, jadi gini ketika 

kita ketemu pulang ya yang jadi kadang 

saya bisa urus sendiri ya karna saya 

maunya gini tuh loh sementara maunya 

mesti kayak tektektek ada suami jadi 

kayak mesti kita ngulang lagi gitu, nah 

gitu yang mungkin kalo buat saya yang 

ldr-an gitu, yang bikin kita harus belajar 

lagi, menerima gitu loh, kadang kan ya 

sudah apa.. kayak ada yang ganggu, 

kita kan udah ada rutinitas gini e.. 

kayak mbok dia ngertiin saya kayak 

gitulah yang.. yang gak yang bapake di 

posisi kantornya kan ngatur gitu, 

kadang tak bilang gini, aku bukan 

bawahanmu loh ya gitu hahaha tetep 

adalah tetep apa saat kita balik gini 

masih harus penyesuaian-penyesuaian 

kayak sekarang e.. gini tipenya e.. saya 

selama ini apa-apa sendiri istilahnya 

gitu, sementara suami saya kan ada 

yang membantu, maksudnya kadang 
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ada yang membantu kayak urusan 

kantor karna posisinya kan bisa main 

suruh-suruh sementara saya kan yang 

udah tak kerjain sendiri udah tak kerjain 

sendiri nah tuh kan kadang gini, kalo 

bisa sendiri mbo dikerjain sendiri 

jangan minta tolong itu kadang yang 

kayak jadi kayak kita harus mengulang 

apa ya.. 

Dinamikanya diulang 

lagi ? 

He eh karakternya diulang lagi, kita 

harus biar misal e.. kayak orang mau 

jadi satu lagi harus menyesuaikan 

saling menyesuaikan lagi kalo saya 

gitu.  

    

Waktu jarak jauh gini 

suami pernah gak 

menyuruh kesannya 

kayak memaksa ? 

Ya paling itu lah, cenderungnya nelpon 

tu nyuruh ya, aduh nek nelpon nih kalo 

butuh saja, saya bilang gitu, kesannya 

gitu loh, nyuruh nyuruh, kayak udah 

transfer belum, gitu-gitu loh kadang 

saya aduh lupa, udah tanggal segini 

kok belum ditransfer gitu. nanti kalau 

saya jengkel sengaja tak hahahaha tak 

sengaja tunggu ditegur gitu. 

    

Berarti sifat jelek yang 

menjadi bumerang 

saat ldr tadi yang suka 

tertutup ? 

Ho oh terus kadang kita sudah 

selama ini kan istilahnya ada 

kesulitan mencoba memecahkan 

sendiri gitu loh, lah itu pas gini kan 

ngerjain sendiri aja bisa gitu loh 

 

Subjek terkadang 

keberatan jika 

disuruh-suruh 

suami 

 

Experiental 

values 

 

EV 

 

+ 
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kenapa mesti istilahnya nyuruh-

nyuruh gitu 

Tapi dulu pernah 

ditegur sama suami 

tante karna mau 

menyelesaikan sendiri 

? 

Enggak sih, mungkin karena suami 

saya tau nek misalnya gini ada.. 

misalnya ketemu.. cari tau temen saya 

yang bisa, terus saya konsultasi aja 

biasanya gitu.  

    

Ada gak sih karakter 

dari suami atau dari 

tante sendiri yang 

pasangan belum bisa 

menyesuaikan selama 

pernikahan ini ? 

Enggak.. sekarang loh ya sudah 

mendekati mau pensiun istilahnya 

pikiran saya ini kita sudah jadi dua 

orang yang istilahnya meskipun suami 

istri punya kehidupan sendiri-sendiri. 

Nah itu kayak nanti kita jadi satu lagi itu 

ada kayak ketakutan sendiri, jadi 

masalah gak nanti jadi bibit keributan 

gak mungkin udah tau sih karena suami 

saya pekerjaannya jadi dia pasti 

istilahnya ada yang membantu 

menyelesaikan nah sementara saya 

berusaha untuk terbiasa 

menyelesaikan sendiri, istilahnya 

keadaan yang menuntut seperti itu 

kadang gini misalnya bapak saya 

sakit jatuh, saya tuh gak ngebel 

siapa-siapa, manggil mobil bawa 

bapak ke rumah sakit terus bapak 

sakit disitu, bapak keluar, gak ada 

yang tau 
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Termasuk sodaranya 

tante juga ? 

Ho oh mereka begitu bapak pulang 

tahu mereka marah gitu, marah 

maksudnya gini, kamu kenapa gak 

kasih tau kamu ada sodara, gitu. 

mungkin karena saya terbiasa seperti 

itu, kayak apa ya dulu di luar jawa 

sendiri toh terus gak ada keluarga, 

bapak setiap hari juga ketemu 

disana jam kerjanya gak tentu kan 

saya sadari itu, duh kadang pas 

ditegur gitu sama sodara, dikasih 

tahu kamu lain kali kasih tau ya, 

kayak kamu gak ada sodara aja gitu, 

nah itu kayak sudah jadi salah sih 

mindset saya gitu kayak selama ini 

hampir 15 tahun loh sendiri kayak apa-

apa sendiri gitu jadi kayak ini ada ke 

rumah sakit gak bawa uang dompet 

ketinggalan, dokter kayak ya sudah 

gapapa anak dimasukkan dulu, itu 

gampang, gitu-gitu kayak pas 

kebetulan suami saya gak bisa pulang, 

anu apa.. ada jadwal yang 2 hari gak 

pulang, nah itu kan kadang kayak gitu-

gitu loh saya kayak ada situasi kadang 

membuat saya memang e.. kayak 

berpihak ke saya, tau kan gitu, 

dokternya kayak ya udah masukin aja 

gitu, kayak dulu anak-anak sakit saya 
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bawa ke rumah sakit tapi saya dompet 

ketinggalan, saya telpon bapaknya 

ketinggalan dompet, sudah boleh 

masuk terus bapaknya minta tolong 

orang kantor nganter uang gitu hahaha 

nah gitu ada beberapa lah yang 

misalnya kayak bapak sakit langsung 

tak bawa gak ngomong ke siapa-

siapa... 

Jadi yang tante sadari 

itu menjadi salah satu 

kelemahan yang.. 

Ho oh mungkin gitu ya jadi kayak.. 

kayak.. mandirinya kebablasan jadi 

kamu punya sodara loh.. jadi gitu 

yang bisa kamu mintai tolong jangan 

kamu sendiri gitu 

Subjek paham 

bahwa tidak bisa 

bekerja sendirian 

Experiental 

values 
EV ++ 

Kalo yang tadi tante 

tentang ngurusin 

sendiri pernah terjadi 

di jarak jauh kayak gini 

? 

Hm iya sih kayak misalnya ngapain sih 

lama-lama, ya udahlah tak kerjain 

sendiri gitu, misalnya kayak urusan 

rumah gitu-gitu kan misalnya ada apa 

gitu.. cenderungnya apa yo, tak 

selesian gitu  

    

Karena nunggu bapak 

lama mungkin.. 

Iya maksudnya gitu, nunggu.. 

maksudnya meskipun bapak ada di 

rumah kadang udahlah wis .. kadang 

gak minta persetujuan langsung tak 

kerjain gitu hahaha 

    

Kadang tante sesekali 

ambil keputusan 

sendiri ? 

Ho oh ho oh kadang gitu 

maksudnya, yo yaudah lah ngapain 

lama-lama nanti yang kayak.. suka 

kadang... istilahnya gini menunda 

Subjek sering 

mengambil 

tindakan sendirian 

Attitudinal 

values 
AV +++ 
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pekerjaan nanti saya nyesel sendiri, 

kadang gitu. jadinya, gitu, sifat 

jeleknya mungkin gitu jadi kayak 

nanti sifatnya otoriter ya. Sempat sih 

e.. diprotes ya pernah gitu, apa sama 

suami, maksudnya kayak e.. jangan 

maksa gitu loh, istilahnya gitu, 

maunya saya cepat selesai. Ya 

gitulah takutnya Cuma kayak gitu ldr 

disaat nanti kita masa pensiun, kita jadi 

satu lagi, istilahnya yang buat saya itu 

jadi pr gitu, nanti bisa gak ya misal e itu 

malah jadi kerikil-kerikil kita gak gitu.. 

nah itu maksudnya yang jadi pr kita gitu 

kayak saya nanti bisa gak ya apa bisa 

kayak maksudnya sudah hampir mau 

10 tahun jauh-jauhan gitu saya bisa gak 

yang kayak sabar, ngeladenin, 

maksudnya bukan ngeladenin, sabar 

gak memaksakan maunya saya, gitu 

kayak sudah kayak misale bapaknya 

pulang misale kita kan gak ada 

pembantu ya, setrika gitu kan, 

sekarang sudah setrika sendiri gitu, 

maksudnya mungkin tahu saya repot 

gitu, saya pulang baju-bajunya dia yang 

mau dibawa sudah dirapikan sendiri 

gitu, sudah gak ya nuntut, gak siapa 

yang nanti mau setrika gak gitu loh. 
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Gak nyuruh-nyuruh lagi mungkin 

karena jauh-jauhan toh bapaknya dah 

ngerasain nek sendiri tuh apa-apa juga 

sendiri disana, mungkin ya ngerasain 

gak enak ya kalau ngerjain semua 

pekerjaan rumah, mungkin ada baiknya 

gitu jadi kayak kesini-kesininya gak 

pernah komplain gitu nek misalnya 

kayak kemarin saya pulang 2 minggu 

mesti ramai saya pulang ya semua 

barangnya yang mau dibawa sudah 

disiapin sendiri. 
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Lampiran 3.2. Rekap Intensitas Subjek K 

Tema Koding Intensitas 

Memahami diri MD +++ 

Bertindak positif BP +++ 

Pengakraban Hubungan PH + 

Creative Values CV +++ 

Experiental Values EV +++ 

Attitudinal Values AV +++ 

Hopeful Values HV ++ 

Ibadah IB +++ 

Keterangan intensitas : 

+++  : kuat  ++  : sedang +  : lemah
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Lampiran 3.3. Matriks subjek K 

 MD BP PH CV EV AV HV IB 

MD  +++     ++        

BP    +++      +++ 

PH         

CV         

EV         

AV         

HV         

IB            

 

Keterangan : 

Tema Koding 

Memahami diri MD 

Bertindak positif BP 

Pengakraban Hubungan PH 

Creative Values CV 

Experiental Values EV 

Attitudinal Values AV 

Hopeful Values HV 

Ibadah IB 
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