
122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



123 
 

DATA REDUKSI HASIL WAWANCARA 

 

Subyek 1 

7. Nama : WT 

8. Jenis kelamin : Perempuan  

9. Tanggal Lahir : 18 Oktober 1976 

10. Usia : 33 tahun 

11. Jumlah anak : 2 

12. Pendidikan : D3 Gizi 

13. Pekerjaan  : Ahli Gizi 

 

Pertanyan Transkip Wawncara  Kata Kunci 

Tolong 

ceritakan 

pengalaman 

masa kecil 

anda? 

Saya itu dari dulu tinggal di 

Jogja. Lahir di Jogja, besar juga 

di Jogja. Saya itu kurang 

menikmati masa kecil saya. La 

saya ini kan dari keluarga tidak 

mampu. Adik saya 3 jadi kalau 

pulang sekolah ya saya bekerja 

untuk bantu-bantu. Orangtua 

punya bebek, pulang sekolah saya 

disuruh gantian angon bebek. 

Masa bermain jadi kurang. Jadi 

bisa dibilang saya kurang 

menikmati masa kecil. 

Subyek kurang 

menikmati masa 

kecil.  

Kalau 

pengalaman 

masa 

Saya kan anak orang nggak punya 

kadang meri liat temen naik 

sepeda. Kapan aku punya? Masa 

Subyek tidak 

pernah jalan-

jalan seperti 



124 
 

remaja? remaja itu ya sama. Saya tidak 

bisa menikmati masa remaja. 

Dulu saya itu iri sama teman-

teman. Mereka kemana-mana 

naik motor sendiri kalau saya 

tidak punya. Saya juga tidak 

pernah jalan-jalan atau beli ini 

itu seperti teman-teman 

lainnya. Tapi ya tidak apa-apa. 

Paling saya pulang sekolah terus 

bantu-bantu orangtua karena adik 

saya 3 jadi saya ikut membantu 

untuk meringankan beban 

orangtua. 

remaja 

seumurannya. 

Apa sajakah 

kegiatan 

anda  

sebelum 

menikah? 

Setelah lulus sekolah kan saya 

langsung bekerja. Jadi ya waktu 

itu habis untuk bekerja, nggak 

sempat seneng-seneng. Kalau 

udah kerja punya tanggungjawab. 

Gajian berapa buat orangtua, 

sisanya sedikit untuk perjalanan 

atau beli apa. Kalau pulang kerja 

itukan sudah sore terus saya naik 

bis. Nunggunya bis itukan lama, 

kadang kalau sudah ada bis tapi 

penuh ya saya tunggu bis 

berikutnya. Apalagi kalau jaman 

dulu itukan bis masih langka. 

Waktu subyek 

habis untuk 

bekerja, jadi 

kalau sampai di 

rumah sudah 

capek. 
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Jadi kalau sampai rumah saya 

sudah capek. 

Bagaimana 

dengan 

orangtua 

anda? 

Bapak saya bekerja di sawah, tapi 

bukan sawah milik sendiri. Ya 

hanya ikut orang gitu mbak. 

Penghasilan itu kalau lagi panen, 

nanti dapet berapa hasilnya baru 

dibagi. Punya bebek juga di 

rumah. Kalau saya sudah pulang 

sekolah saya yang angon 

bebeknya. Ibu saya juga hanya 

ibu rumah tangga. Sehari-hari ya 

hanya membantu bapak saya di 

sawah. Nanti kalau orangtua ke 

sawah, saya disuruh jempu bawa 

padi pakai sepeda. Penghasilan 

orangtua kurang, jadi saya ikut 

bantu-bantu. Nanti dikasih 

seberapa tergantung yang punya 

sawah. 

Orangtua subyek 

adalah buruh di 

sawah. 

Bagaimana 

dengan 

keluarga 

anda? 

Keluarga saya itu terdiri dari 

bapak, ibu dan anaknya 4. Saya 

merupakan anak yang pertama. 

Jadi saya merasa punya 

tanggungjawab yang besar dalam 

membantu orangtua. Di keluarga 

saya paling dekat dengan ibu. 

Saya merasa lebih nyaman kalau 

Orangtua subyek 

demokratis. 
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cerita sama ibu. Kalau sama 

bapak itu malah jadinya bapak 

emosi. Kalau dengan adik, saya 

lebih dekat dengan yang nomor 3. 

Kalau yang kedua itu nggak 

begitu dekat karena cowok 

mungkin. Kalo yang keempat 

setelah lulus sekolah langsung 

kerja di Batam jadi ya tidak 

dekat. 

Keluarga saya dibilang harmonis 

ya nggak juga. Kadang ya suka 

bertengkar, maklum namanya 

juga dala sebuah keluarga. 

Orangtua saya bukan tipe 

orang yang suka melarang. Ada 

beberapa hak yang dibebaskan 

tapi ada juga yang dilarang. 

Di keluarga 

paling dekat 

dengan 

siapa? 

Di keluarga paling dekat 

dengan ibu. Kalau sama bapak 

kalau diceritani malah suka 

emosi. Kalau sama ibu kan diberi 

saran gini-gini. Kalau masalah 

tertentu aja cerita sama bapak. 

Dalam keluarga, 

subyek paling 

dekat dengan ibu. 

Bagaimana 

dulu 

ceritanya 

sebelum 

Saya kenal suami itu karena 

sering ketemu di bis. Jadi waktu 

itu kan saya pergi ke kantor naik 

bis. Suami saya waktu itu juga 

Kenal dengan 

suami di bus 

karena tiap 

berangkat kerja 
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anda 

menikah 

dengan 

suami anda? 

begitu. Tiap hari, tiap berangkat 

kerja pagi-pagi itu mesti ketemu. 

Lama-lama tersu ngobrol 

kerjanya dimana. Gitu mbak. 

Tersu pacaran satu tahun 

kemudian menikah. Kalau jaman 

dulu itu gitu mbak. Kalau baik bis 

ketemunya orang-orang yang 

sama karena jamnya sama.   

selalu ketemu. 

Apa kegiatan 

sehari-hari  

anda setelah 

menikah? 

Selain bekerja saya di rumah 

ikut PKK, Posyandu, 

Dasawisma. Kalau di desa itu 

kalau tidak ikut kumpul gitu 

nggak enak, kayak orang asing. 

Sama kiri kanan kok nggak ikut. 

Nanti dirasani. Beda kalau di 

kota. Kalo di kota enggak gitu. 

Cuek aja. Terus kalau ada 

tetangga yang punya hajat ya saya 

ikut bantu-bantu. Ikut kesana, 

ikut masak-masak juga. 

Selain bekerja 

subyek ikut 

PKK, Posyandu 

dan Dasawisma. 

Apa yang 

anda rasakan 

waktu 

melahirkan 

anak 

pertama? 

Waktu melahirkan anak 

pertama saya senang. Habis 

nikah terus berapa bulan gitu 

hamil. Jadi ya senang. Terus 

waktu punya anak kedua juga 

gitu. Kan jaraknya panjang jadi 

ya saya senang, karena pinginnya 

Subyek merasa 

senang saat 

melahirkan anak 

pertama dan 

kedua. 
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punya anak 2. Yang besar kan 10 

tahun yang kecil  3 tahun. Apalagi 

yang besar perempuan jadi bisa 

ikut ngemong.  

Apa yang 

anada 

rasakan 

pertama kali 

ketika anda 

mengetahui 

bahwa anda 

hamil lagi? 

Waktu itu kan saya telat 2 minggu 

saya juga heran kenapa kok telat. 

Tapi saya mikir mungkin saya 

kecapekan, karena waktu itu adik 

saya yang kecil baru saja 

menikah. Sebagai anak yang 

paling tua saya kan harus kesana, 

saya bantu-bantu. Saya ikut 

belanja, masak juga. Saya pikir 

kecapekan waktu itu. Tapi kok 

terus sampai 3 minggu. Akhirnya 

saya periksa ke bidan, bidan terus 

suruh ke dokter. Terus saya cek di 

laboratorium ternyata hasilnya 

positif. Waktu itu ketahuan di 

USG sudah 7 minggu. Saya 

kaget, tidak percaya. Tapi saya ya 

salah karena nggak pernah 

kontrol. 

Saya menolak kehamilan saya, 

setiap malam itu saya mesti 

nangis sambil ngliatin anak 

saya yang masih kecil itu. Saya 

itu sedih, masih 3 tahun kok 

Waktu 

mengetahu hamil 

lagi subyek 

sempat menolak 

kehamilannya, 

subyek merasa 

stres, nagis tiap 

malam, tidak bisa 

tidur, malu dan 

suka marah tanpa 

sebab. 
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sudah mau punya adik lagi. 

Nggak bisa tidur rasanya. Saya 

tu bisa ngrasain panjangnya 

malam. Kalau tidur itu ya cuma 

bentar karena lupa, terus nanti 

bangun lagi jadi ingat lagi. 

Saya stres juga kerana mikir 

macam-macam. Pengeluaran 

pasti nanti bertambah karena 

harus bayar yang ngasuh. Kalau 

dulu anak saya yang kecil yang 

ngasuh ibu mertua, tapi sekarang 

mertua saya sudah tua, udah 

sering sakit-sakitan jadi nggak 

mungkin diasuh mertua.  

Terus saya jadi suka emosi. 

Kalau nggak beres dikit saya jadi 

gampang marah. Kalau malam 

saya liatin anak-anak sambil 

nangis, rasanya kasian nggak 

salah tapi dimarahin. 

Belum lagi kakak-kakak saya itu 

anaknya cuma 1. Saya malu kok 

anaknya 3 sendiri. 

Keluarga besar baru saya beri 

tahu setelah usia kehamilan 7 

bulan. Dikira dulu perut saya 

besar karena gendut. Tapi setelah 
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saya pikir-pikir masak nggak 

diberi tahu ya akhirnya saya 

bilang kalau sedang hamil lagi. 

Bagaimana 

reaksi 

suami? 

Suami saya awalnya juga nggak 

percaya. Sudah pakai IUD kok 

bisa hamil lagi. Tapi ya mau 

gimana lagi, orang sudah terjadi. 

Suami saya yang sering 

nasihatin saya kalau nangis. 

Dia bilang anggap saja itu 

rejeki, jangan dijadiin beban. 

Suami juga yang bisa bikin saya 

nerima kehamilan waktu usia 

kandungan 5 bulan. Berati waktu 

itu saya tiap malam nangis selama 

3 bulan. 

Suami subyek 

lebih bisa 

menerima 

kehamilan 

subyek dan selalu 

memberi nasihat 

agar subyek 

menerima 

kehamilannya. 

Bagaimana 

reaksi orang-

orang 

terdekat? 

Keluarga besar itu kan baru saya 

beri tahu setelah usia kandungan 

7 bulan. Meraka ya kaget. Tapi 

mau gimana lagi. Mereka 

mengatakan anggap saja rejeki. 

Keluarga 

mendukung dan 

menganggap 

sebagai rejeki. 

Darimana 

dan dalam 

bentuk apa 

sajakah 

dukungan 

yang anda 

terima? 

Dukungan dari suami sangat 

berperan. Tiap malam kalau saya 

lagi nangis suamilah yang selalu 

mengayomi saya. Saya selalu 

dibesarkan hatinya. Suami 

memberi nasihat dan masukan 

yang postif sampai akhirnya saya 

Dukungan 

terbesar datang 

dari suami 

subyek.  
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bisa menerima kehamilan ini. 

Problem apa 

sajakah yang 

anda rasakan 

pada waktu 

anda 

mengetahui 

kalau anda 

hamil lagi? 

Stres, emosi, malu, nggak bisa 

tidur karena nangis terus tiap 

malam. Kalau problem yang 

sampai mempengaruhi kerjaan 

kayaknya nggak ada. Saya juga 

tetep kerja berangkat sendiri. Dari 

dulu saya nggak mau diantar oleh 

suami. Menurut saya nggak 

efisien, waktunya jadi boros, 

bensin juga, tenaga juga. 

Problem yang 

dialami stres, 

emosi, malu, 

nggak bisa tidur 

karena nangis 

terus tiap malam 

subyek selama 

kehamilan . 

Apakah anda 

menggunaka

n KB? 

Saya pakai IUD, tapi karena 

merasa PD saya nggak kontrol. 

Padahal harusnya 3 bulan sekali. 

Jadinya ya kebobolan. Tapi 

memang saya yang salah karena 

nggak pernah kontrol. 

Subyek memakai 

IUD tapi tidak 

kontrol. 

Harapan dari 

kehaamilan 

ini apa? 

Ya semoga nantinya anak ini 

lahir dengan sehat, dan ini jadi 

anak yang terakhir karena saya 

udah merasa cukup punya anak 

laki-laki sama perempuan. 

Maunya tadi ya dua aja. Yang 

bikin saya nolak kan karena 

program punya anak cuma dua. 

Subyek berharap 

ini adalah 

kehamilan 

terakhir. 

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

Hubungan dengan suami cukup 

baik. Suami selalu mendukung 

saya. Suami juga sangat 

Hubungan 

dengan suami 

subyek cukup 
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suami? membantu dalam pekerjaan 

rumah tangga. Kalau saya masak 

suami nyuci, kalau suami masak 

ya saya yang nyuci. Pokoknya 

saya nggak mau kalau kerja 

sendiri. 

baik. 

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

anak-anak? 

Hubungan dengan anak-anak 

juga terjalin baik. Sama anak 

pertama deket juga. Kalau sama 

yang kecil juga saya tidur dengan 

dia. 

Subyek dekat 

dengan kedua 

anaknya. 

Bagaimana 

hubungan 

dengan 

kelurga? 

Hubungan dengan keluarga 

lainnya juga baik. Hubungan 

dengan mertuaku juga baik. Sama 

adik-adik, saudara ipar juga baik. 

Kami masih saling mengunjungi.  

Hubungan 

dengan keluarga 

besar juga baik. 

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

lingkungan 

sekitar? 

Hubungan dengan lingkungan 

sekitar tetap terjalin baik, saya 

ikut PKK, posyandu, dasawisma 

kalau ada yang punya gawe saya 

juga ikut bantu-bantu. 

Subyek ikut 

dalam beberapa 

kegiatan di 

sekitar tempat 

tinggalnya. 

Apa saja 

kendala-

kendala 

dalam 

mengasuh 

anak-anak 

yang masih 

Capek dan repot. Selama hamil 

ini kalau sudah di rumah rasanya 

jadi males. Pinginnya tidur terus. 

Makan sambil tidur, nonton tivi 

sambil tidur. 

Dalam mengasuh 

anak subyek 

sering merasakan 

capek dan repot. 
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kecil-kecil? 

Siapakah 

yang ikut 

membantu 

mengasuh 

anak? 

Kalau dulu yang membantu 

mengasuh anak-anak ibu 

mertua sama adik saya. Kalau 

nanti bayinya lahir mertua saya 

sudah nggak mungkin ikut 

mengasuh karena sudah tua dan 

sering sakit-sakitan. Adik saya 

kebetulan juga sudah menikah. 

Jadi besok saya butuh pengasuh. 

Dulu yang 

mengasuh anak 

subyek adalah 

ibu mertua tapi 

besok sudah 

tidak bisa lagi. 
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Subyek 2 

1. Nama :YN 

2. Tanggal Lahir : 29 Mei 1979 

3. Usia : 30 tahun 

4. Jumlah anak : 1 

5. Pendidikan : Akademi Keperwatan 

6. Pekerjaan : Perawat 

 

Pertanyan Transkip Wawncara  Analisa 

Tolong 

ceritakan 

tentang masa 

kecil anda? 

Saya anak pertama dari dua 

bersaudara. Saya sama adik saya 

hanya selisih 1,5 tahun. Waktu 

kecil saya suka bertengkar sama 

dia., semakin besar udah enggak 

karena main dewasa. Masa kecil 

saya habiskan di Klaten. Saya 

sekolah di TK Islam, SD Negri, 

SMP Negri dan SMA Negri di 

Klaten. Lulus SMA saya kuliah di 

Akademi Keperawatan (Akper) di 

Babarsari Yogyakarta.   

Masa kecil 

subyek 

dihabiskan di 

Klaten. 

 

 

 

Dalam 

keluarga 

paling dekat 

sama siapa? 

Saya paling dekat dengan ibu 

karena kalau curhat bisa 

nyambung. 

Subyek paling 

dekat dengan 

ibunya.  

Bagaimana 

dengan masa 

remaja anda? 

Waktu remaja saya aktif di 

rumah muslim. Saya aktif jadi 

ikatan remaja masjid, 

Waktu remaja 

subyek aktif 

dalam berbagai 
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karangtaruna. Waktu di sekolah 

aktif di OSIS, Paskibra, sama baris 

berbaris. Waktu kuliah ikut di 

Ikatan Keluarga Mahasiswa, kalau 

di Universitas tu namanya BEM. 

Kalau dalam pergaulan saya nggak 

ada kesulitan dengan teman baru 

karena saya cerewet jadi temannya 

banyak. 

kegiatan, baik 

yang berada di 

lingkungan 

rumah maupun 

sekolah. 

Bagaimana 

dengan 

orangtua 

anda? 

Bapak saya kerja di swasta, 

kalau ibu saya guru TK. Tapi 

karena sakit Dm terus kena struk 

akhirnya pensiun dini jadi ibu 

rumah tangga.  

Ayah subyek 

pegawai swasta 

dan ibunya ibu 

rumah tangga.  

Bagaimana 

dengan 

sekolah 

anda? 

Sekolah saya di Negri terus. 

Waktu lulus SMA Lulus SMA 

subyek pindah ke Yogyakarta 

untuk melanjutkan kuliah. Saya 

kuliah di Akademi Keperwatan 

(Akper) di daerah Babarsari. 

Dulunya saya udah diterima di 

UNNES, tapi waktu itu nyoba tes 

di Akper dan ternyata diterima. 

Akhirnya saya memutuskan untuk 

kuliah di Akper. Sebelumnya 

bapak saya bilang kalau pingin 

jadi perawat harus tahu resikonya 

Saya tu emang pengenjadi 

Subyek ingin 

menjadi perawat 

karena mother 

insting. 
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perawat karena mother insting. 

Dulu waktu subyek SMA, ibu 

saya kena diabetes, gula darahnya 

sampai 700, berat badannya turun 

jadi 28 kg. Akhirnya saya punya 

keinginan kalo nanti jadi perawat 

saya bisa merawat anggota 

keluarga yang sakit. 

Bagaimana 

dulu 

ceritanya 

sebelum 

anda 

menikah 

dengan 

suami anda? 

 Saya kenal suami waktu kuliah 

di Akper. Dia itu selalu duduk 

sebangku sama saya selama 3 

tahun. Tapi karena dosen pada tau 

kalau saya pacaran jadi kalau 

praktikum dipisah. Apalagi nama 

saya kan depannya Y, suami saya 

Y jadinya jauh. 

Tapi waktu itu teman-teman saya 

pada bilang kalau saya tu nggak 

bakal lulus, pasti hamil dulua. Tapi 

saya cuek aja. Waktu lulus IPK 

saya 3,43. Saya jadi juara terbaik 

kedua, suami saya juara terbaik 

ketiga. Waktu itu saya dan suami 

naik ke pangggung. Biar aja yang 

ngatain saya tau rasa. 

Abis lulus saya terus dilamar. Ya 

gimana mertua saya udah kenal, 

suami saya juga udah kenal 

.Suami subyek 

adalah teman 

sebangkunya 

selama 3 tahun 

masa kuliah. 
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keluarga saya. 

Apa kegiatan 

sehari-hari  

anda setelah 

menikah? 

Setelah nikah kegiatan saya ya 

cuma kerja. Kalau jaga sore atau 

malam biasanya saya naik bus 

kota, tapi kalau jam kerjanya 

bareng sama suami yang juga 

perawat tapi beda Rumah Sakit 

sama ya bareng suami. Setelah 

punya anak aktifitas subyek 

hanya mengurus anak dan ikut 

PKK saja. 

Kegiatan sehari-

hari subyek 

adalah bekerja 

dan mengurus 

anak. 

Apa yang 

anda rasakan 

waktu 

melahirkan 

anak 

pertama? 

Beberapa bulan setelah nikah saya 

diterima kerja sebagai perawat. 

Waktu itu saya masihjadi 

karyawan kontrak selama 4 tahun. 

Karyawan kontrak tu nggak boleh 

hamil sampai masa kontraknya 

habis. Karena itu subyek menunda 

kehamila dengan pake kondom.  

Setelah kontrak habis, saya 

diangkat jadi karyawan tetap. 

Beberapa bulan kemudian saya 

positif hamil. Waktu anak saya 

lahir saya ngrasa bahagia. 

Sekarang udah  1,5 tahun. 

 Waktu anak 

saya lahir saya 

ngrasa bahagia. 

Apa yang 

anda rasakan 

pertama kali 

Waktu tau hamil lagi saya 

merasa malu karena subyek 

orang medis tapi bisa-bisanya 

Waktu 

mengetahui 

hamil lagi 
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ketika anda 

mengetahui 

bahwa anda 

hamil lagi? 

tidak tahu kalau hamil sampai 5 

bulan. 

Saya juga nyesel karena selama 

hamil subyek menjalani puasa. 

Baru satu minggu sebelum lebaran 

saya medhot puasa karena hamil, 

kasian anaknya. Padahal waktu itu 

saya sempat suntik KB segala. 

Saya stres berat waktu itu. Anak 

saya masih kecil, kehamilan saya 

ini terlalu cepat. Saya takut anak 

saya nanti kurang  perhatian. 

Belum biaya susunya. Harga susu 

makin meningkat. 

subyek merasa 

malu, n 

menyesal, 

dstres. 

Bagaimana 

reaksi 

suami? 

Awalnya suami saya kaget tetapi 

suami tetap senang menerima 

kehamilan saya. Suami saya kan 

anak tunggal jadi seneng kalau 

rumah ramai.  

Walaupun 

awalnya kaget 

tapi suami 

subyek senang 

dengan 

kehamilan 

keduanya. 

Bagaimana 

reaksi orang-

orang 

terdekat? 

Mertua saya malah senang 

dengernya. Suami sayakan anak 

tunggal. Jadi mereka senang kalau 

nanti makin ramai. Ibu saya juga 

biang lebih baik punya anak 

sekarang supaya repotnya sama-

sama. 

Keluarga besar 

senang dengan 

kehamilan 

subyek.  
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Darimana 

dan sajakah 

dukungan 

yang anda 

terima? 

Dukungan yang saya terima 

datang dari suami, ibu dan 

mertua saya. Mereka seneng 

waktu tau saya hamil lagi.  

  

Dukungan 

datang dari 

suami, ibu dan 

mertua.  

Problem apa 

sajakah yang 

anda rasakan 

pada waktu 

menjalani 

kehamilan 

kedua? 

Kehamilan ini nggak nggangu 

karena saya nggak ngrasa mual, 

muntah atau kembung. Makan apa 

aja juga nggak masalah. Pegal aja 

mungkin. Pegalnya tambah 

kalau dibanding hamil yang 

dulu. 

Selama hamil 

subyek 

merasakan 

pegal. 

Apa harapan 

anda 

sekarang? 

Semoga anak saya nanti lahir 

dengan selamat. Semoga saya 

bisa memberikan perhatian 

yang sama pada kedua anak 

saya. 

Subyekl 

berharap 

anaknya lahir 

selamat dan dua-

duanya 

mendapat 

perhatian yang 

sama.  

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

anak-anak? 

Saya dekat sama anak. Kalau saya 

kerja anak saya sering main keluar 

rumah, ke tempat tetangga. Tapi 

kalau saya pulang atau seharian 

di rumah karena libur anak saya 

pasti nggak keluar rumah. Apa-

apa maunya sama mama.   

Kalau libur, 

anak subyek 

tidak main di 

luar, maunya 

dengan subyek 

terus. 

Siapakah Kalau saya kerja anak saya Anak subyek 
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yang ikut 

membantu 

mengasuh 

anak? 

diasuh sama ibu. Disana juga ada 

saudara, rumahnya deket. 

diasuh oleh ibu 

subyek. 

Apakah anda 

menggunaka

n KB? 

KB Suntik. Dulu sempet 

ditawarin IUD tapi takut sama 

malu masangnya. Pas mau pasang, 

belom sempat eh udah hamil 

duluan. Kalau pas kontrak dulu, 

KBnya alami. Pakai kondom 

selama 4 tahun. Mens jadinya 

nggak teratur. Makannya itu saya 

nggak tau kalai hamil lagi. 

Subyek 

menggunakan 

KB suntik. 
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Subyek 3 

8. Nama :NV 

9. Jenis Kelamin : Perempuan  

10. Tanggal Lahir : 1 November 1978 

11. Usia : 30 tahun 

12. Jumlah anak : 1 

13. Pendidikan  : Akademi Keperawatan 

14. Pekerjaan  : Perawat 

 

Pertanyan Transkip Wawncara  Analisa 

Tolong 

ceritakan 

masa kecil 

anda? 

Saya anak pertama dari tiga 

bersaudara. Saya lahir di 

Magelang. Dulu karena orangtua 

saya nggak punya pembantu dan 

mereka bekerja sebagai guru di 

sekolah yang sama, saya 

dititipkan sama eyangnya di 

Jogja. Kebetulan Budhe subyek 

juga tidak punya pembantu, jadi 

saya dan eyangnya pindah ke 

Semarang untuk tinggal 

bersama-sama. Disana saya 

dibesarkan pakdhe budhe bersama 

saudara sepupu saya. Disana saya 

diperlakukan baik. 

Setelah sudah ada pembantu saya 

pulang ke Magelang lagi. Saya 

sekolah sampe lulus SMA disana. 

Waktu kecil 

subyek 

dititipkan di 

tempat eyangnya 

dan tinggal 

bersama dengan 

keluarga 

budhenya. 
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Apasajakah 

kegiatan 

anda 

sebelum 

menikah? 

Selain bekerja subyek ikut dalam 

kegiatan serikat pekerja. Subyek 

aktif ikut rapat dan menjadi panitia 

bila ada acara. Kegiatan lainnya 

hanya di kos atau sesekali nonton.  

Setamat SMA 

subyek 

melanjutkan 

kuliah di Akper.  

Bagaimana 

dengan 

orangtua 

anda? 

Selain kerja saya ikut kegiatan 

serikat pekerja. Saya ikut rapat 

dan jadi panitia kalau ada acara. 

Kegiatan lainnya hanya di kos atau 

nonton.  

Subyek ikut 

dalam kegiatan 

serikat pekerja. 

Bagaimana 

pertemuan 

anda dengan 

suami? 

Saya ketemu dengan suami di 

Panti Rapih. Suami saya kan ya 

kerja disini. Suami saya lebih dulu 

kerja, waktu itu saya masih 

praktek mahasiswa dan kami 

belum saling tertarik.  

Setelahsaya kerja disinikami jadi 

sering ketemu. Ya di ruang makan 

atau di kapel kalau sedang Misa. 

Lama-lama kami jadi saling 

tertarik. Setaun lebih lebih pacaran 

akhirnya kami nikah. 

Subyek ketemu 

dengan suami di 

Panti Rapih. 

Apasajakah 

kegiatan 

anda setelah 

menikah? 

Pulang kerja tidak ada kegiatan 

lain yang saya ikuti. Paling saya 

hanya bantu mertua. Saya kan 

tinggal dengan mertua, jadi ya 

saya harus bisa beradaptasi dengan 

kebiasaan disana. Disana kan 

Kegiatan setelah 

menikah 

membantu 

mertua di 

rumah. 
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masih desa. Saya paling ya masak 

atau bersih-bersih. 

Apasajakah 

kegiatan 

anda selama 

bekerja? 

Awal bekerja, saya diberi 

kepercayaan sebagai perawat 

pelaksana di ruang anak, 

kemudian saya diberi pelatihan 

untuk menjadi pembimbing 

mahsiswa, saya ditugaskan 

menjadi clinical instructor. Waktu 

itu saya jadi ingat pengalaman 

dulu waktu masih jadi mahasiswa, 

saya harus beradaptasi dalam 

mengerjakan tugas, praktek, 

merawat pasien dan menyusun 

laporan.  

Setelah menjadi clinical instructor 

saya menjadi kepala jaga. Saya  

melakukan supervisi  pelayanan di 

rumah sakit pada malam hari, hari 

libur, atau bila kepala ruangan 

tidak ada. Tugas saya memang 

tidak mudah, tapi saya dan teman-

teman mampu mengerjakan tugas 

yang diberikan karena mendapat 

kesempatan belajar. Pengalaman 

saya makin bertambah. Hal 

tersebut tidak mudah dan ringan 

namun subyek dan teman-teman 

Subyek 

mendapat tugas 

untuk 

menempuh tugas 

belajar di 

Nanyang Politek 

Singapura. 
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dapat melakukan karena mereka 

sering mengadakan pertemuan 

untuk sharing.  

Tugas terakhir yang diberikan 

pada subyek adalah kesempatan 

untuk mengikuti training atau 

tugas belajar di Nanyang Politek 

di Singapura selama 3 bulan. 

Awalnya subyek merasa ragu 

karena harus meninggalkan 

keluarga selama 3 bulan dan harus 

menguasai bahasa inggris dan 

penggunaan komputer. Namun 

suami dan orangtua subyek 

mendorongnya untuk berangkat. 

Bahkan ibu subyek bersedia 

menyediakan diri untuk mengasuh 

cucunya, mengingat subyek dulu 

juga dititipkan pada eyangnya. 

Dorongan yang kuat membuat 

subyek akhirnya berangkat setelah 

mendalami kursus bahasa inggris, 

komputer dan di vaksinasi. 

Apa yang 

anda rasakan 

waktu 

menjalani 

studi? 

Saya berangkat ke Singapura 

bersama dengan beberapa teman 

kantor dan perawat dari seluruh 

Indonesia. Awalnya saya 

memerlukan waktu untuk 

Tidak diduga 

subyek hamil. 



145 
 

beradaptasi dengan keadaan 

disana, mulai dengan kebiasaan 

untuk berbagi dan saling menjaga 

di apartemen sampai adat istiadat 

yang berbeda.   

Selama di Singapura saya 

kesempatan sekali untuk pulang. 

Kesempatan itu saya manfaatkan 

untuk bertemu dengan suami dan 

anak. Tapi tidak diduga sepulang 

dari Indonesia aya malah hamil. 

Apa yang 

anda rasakan 

pertama kali 

ketika anda 

mengetahui 

bahwa anda 

hamil lagi? 

Waktu tau hamil lagi saya merasa 

tidak nyaman dengan keadaannya. 

Saya menjadi stres, saya takut 

ketahuan kalau hamil. 

Perjanjiannya selama masa studi 

saya tidak boleh hamil. Kalau saya 

hamil, saya wajib mengganti 

semua biaya selama ini. Kalau 

diajak jalan-jalan saya takut. Saya 

takut ketahuan dan takut kalo ada 

apa-apa dengan kehamilan saya, 

karena pengobatan di Singapura 

sangat mahal. 

Di Singapura saya mual-mual. 

Waktu itu saya sudah memasuki 

bulan terakhir disana, saya dituntut 

untuk menyelesaikan banyak 

Subyek merasa 

tidak nyaman 

dengan 

kehamilannya. 
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tugas. Beruntung selama di 

Singapura kehamilan berjalan 

lancar. Teman-teman disana 

sebenarnya tahu kalau saya hamil, 

tapi karena sama-sama perantau 

mereka nggak melaporkan 

kehamilan saya.  

Bagaimana 

reaksi 

suami? 

Suami saya waktu itu kaget. Tapi 

dia merasa senang karena 

sebenarnya kami ingin punya anak 

lagi setelah anak pertama berusia 3 

tahun. Tapi karena kehamilan 

terjadi disaat yang nggak tepat 

suami saya merasa khawatir 

dengan kesehatan saya, 

walaupun pada kehamilan pertama 

tidak ada masalah tapi perasaan 

khawatir ada. 

Suami subek 

senang dengan 

kehamilan 

subyek namun 

ada rasa 

khawatir karena 

subyek di 

Singapura. 

Bagaimana 

dengan 

reaksi 

keluarga 

besar? 

Keluarga besar, terutama 

orangtua sebetulnya senang. 

Tapi karena saya sedang berada di 

rantau orang maka mereka 

menjadi cemas dan takut.  

Keluarga besar 

senang dengan 

kehamilan 

subyek.  

Darimana 

dukungan 

yang anda 

terima? 

Dukungan saya terima jelas dari 

suami. 

 

Suami 

mendukung 

kehamilan 

subyek.  

Problem apa Waktu masih di Singapura saya subyek 
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sajakah yang 

anda rasakan 

pada waktu 

menjalani 

kehamilan 

kedua? 

merasa tidak nyaman sama 

kehamilan saya, mual-mual, 

nggak berani jalan-jalan dan 

tidak nafsu makan. 

Sejauh ini kehamilan saya lancar-

lancar aja kok.  Sepulang ke 

Indonesia saya sudah nggak 

merasakan keluahan apa-apa lagi. 

Kehamilan ini tidak mengganggu 

pekerjaan di kantor. Saya juga 

udah nggak mual dan bisa 

menyelesaikan tugas-tugas yang 

harus dikirim ke Singapura dalam 

bentuk tulisan dan video dengan 

baik.  

merasakan tidak 

nyaman dengan 

kehamilannya, 

mual-mual, tidak 

berani jalan-

jalan dan tidak 

nafsu makan. 

 

Apa harapan 

anda waktu 

itu? 

Waktu itu saya berharap supaya 

tugas belajar itu cepat selesai,  

trus saya cepat pulang ke 

Indonesia. 

Subyek berharap 

agar tugas 

belajarnya cepat 

selesai. 
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Subyek 4 

Identitas: 

8. Nama Lengkap : A. M 

9. Jenis kelamin  : Perempuan 

10. Tanggal lahir  : 25 Agustus 1975 

11. Usia    : 34 tahun 

12. Jumlah anak  : 2 

13. Pendidikan  : Sarjana Farmasi 

14. Pekerjaan  : Apoteker 

 

Pertanyan Transkip Wawncara  Analisa 

Apa sajakah 

kegiatan 

anda  

sebelum 

menikah? 

Sebelum menikah saya kost di 

sekitar Simpang Lima. Berhubung 

tempat kerja saya jauh dari kos-

kosan jadi setiap pulang kerja saya 

langsung pulang dan istirahat. 

Kalau hari sabtu biasanya saya 

pulang ke Magelang. Kalau 

sedang tidak pulang biasanya 

minggu pagi saya ke Simpang 

Lima sama temen kost. 

Jadi kegiatan saya sebelum 

menikah ya cuma ngantor dan 

nonton tv  di kost. Walaupun saya 

tinggal di sekitar mall tapi saya 

tetap jarang peregi kesana. 

Maklum, saya tidak terlalu suka 

shopping. Saya ini orangnya ngirit 

Kegiatan subyek 

sebelum 

menikah: kerja 

dan nonton tv di 

kost.  
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dan nggak neko-neko. 

Tolong 

ceritakan 

tentang masa 

kecil anda? 

Masa kecil saya, saya habiskan di 

Magelang. Saya tinggal bersama 

orangtua serta kelima kakak serta 

seorang adik. Keluarga kami 

adalah keluarga yang harmonis, 

bapak ibu jarang bertengkar. 

Anak-anaknya pun rukun. Waktu 

kecil saya sering Bantu ibu jualan 

kue. 

Keluarga subyek 

adalah keluarga 

harmonis.  

Bagaimana 

dengan 

orangtua 

anda? 

Orangtua saya adalah orang yang 

sabar. Dua-duanya tidak pernah 

memaksakan keinginannya. 

Mereka memberikan 

kepercayaan penuh kepada 

kami dan jarang sekai 

memarahi kami walaupun kami 

nakal. Ayah saya adalah seorang 

PNS dan sampai sekarang masih 

aktif bekerja di kelurahan. 

Sedangkan ibu saya adalah ibu 

rumah tangga biasa yang nyambi 

kerja bikin kue kering. Ya 

lumayanlah untuk membantu 

menghidupi anak-anaknya, 

maklum kami ini 8 bersaudara 

yang hidup pas-pasan. 

Orangtua subyek 

cenderung 

permisif. 

Mereka 

mebebaskan 

subyek dan 

sudaranya untuk 

melakukan 

apapun yang 

mereka suka. 

Bagaimana Sekolah saya lancar, mulus Subyek adalah 
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dengan 

sekolah 

anda? 

bahkan saya sangat puas dengan 

nilai dan prestasi saya semasa 

sekolah. Puji Tuhan dari SD 

sampai lulus kuliah nilai saya 

selalu tinggi. TK sampai SMP 

saya sekolah di Magelang. SMA 

sampai kuliah saya ikut kakak di 

Yogyakarta. Dari kecil saya selalu 

dietrima di sekolah favorit, bahkan 

waktu SMA saya berhasil masuk 

di SMA Negri terbaik di 

Yogyakarta. Saya juga dapat 

beasiswa dari SMA sampai lulus 

kuliah. Waktu SD nilai EBTANAS 

saya tertinggi satu sekolah lho. 

orang yang 

berprestasi. 

Bagaimana 

dengan masa 

remaja anda? 

Menginjak remaja, usia SMP dan 

SMA saya habiskan di Yogyakarta 

karena waktu itu saya ikut kakak. 

Saya dari dulu sampai sekarang 

juga nggak neko-neko seperti 

teman-teman lainnya. Nggak 

pernah pacaran dan kata orang sih 

sregep. 

Semasa remaja 

subyek tidak 

neko-neko 

seperti teman-

temannya. 

Bagaimana 

dulu 

ceritanya 

sebelum 

anda 

Saya dulu kenal dengan suami 

karena dicomblangin sama 

temen kantor saya. Kebetulan 

suami saya adiknya temen kantor 

saya itu. Awalnya cuma dikenalin 

Subyek kenal 

dengan suami 

karena 

dicomblangkan.  
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menikah 

dengan 

suami anda? 

aja, lama-lama ya pacaran. Karena 

suami saya dari dulu kerja di 

Singapura jadi kami pacaran jarak 

jauh. Ketemunya setahun dua kali, 

kalau sedang libur dan pulang ke 

Indonesia. 

Apa kegiatan 

sehari-hari  

anda setelah 

menikah? 

Setelah menikah, suami saya tetap 

tinggal; di Singapura. Sejak 

pacaran saya memang jarak jauh 

dengan suami.  Kebetulan 

kompleks tempat tinggal saya 

tidak begitu jauh dengan kantor. 

Jadi biasanya saya berangkat 

kerja pukul 07.00 dan sampai di 

rumah lagi pukul 15.00.  

Sesampai di rumah saya 

ngemong anak.  

Trus kalau malam smsan sama 

suami sampai ketiduran. 

Sehari-hari 

subyek bekerja 

dan ngemong 

anak, kalau 

malam smsan 

dengan suami. 

Apa yang 

anda rasakan 

waktu 

melahirkan 

anak 

pertama? 

Waktu melahirkan anak yang 

pertama rasanya senang sekal. 

Apalagi waktu itu saya sudah 2 

tahun menikah. Belum lagi di 

rumah sepi, saya hanya tinggal di 

rumah bersama pembantu. Jadi pas 

ada anak rumah jadi ramai 

Subyek merasa 

sangat senang 

waktu 

melahirkan anak 

pertamanya.  

Apa yang 

anda rasakan 

Waktu tahu kalau hamil lagi 

saya kaget banget. Nggak 

Subyek sangat 

kaget begitu 
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pertama kali 

ketika anda 

mengetahui 

bahwa anda 

hamil lagi? 

nyangka kalau bisa hamil lagi  

secepat itu karena waktu itu  

selisih kehamilan saya dengan 

waktu persalinan hanya 3 bulan. 

Memang waktu itu kami 

berencana untuk punya satu anak 

lagi, tapi tidak dalam jarak waktu 

yang terlalu dekat seperti ini. 

mengetahui 

dirinya hamil 

lagi.. 

Bagaimana 

reaksi 

suami? 

Waktu saya telepon dia dan 

memberitahu kalau saya hamil lagi 

suami saya kaget. Dia sempat 

khawatir dengan keadaan saya. 

Malah dia mau pulang ke 

Indonesia segala waktu itu. Tapi 

saya tidak mengijinkan. Toh saya 

tidak apa-apa, lagipula di rumah 

banyak orang, jadi kalau ada apa-

apa ada yang nolongin.  

Setelah mendengar jawaban saya, 

suami menjadi lega dan 

mensyukuri kehamailan kedua 

saya ini. 

Begitu 

diberitahu kalau 

subyek hamil, 

sang suami pun 

tidak kalah 

kagetnya. Suami 

subyek sempat 

mengkhawatirka

n keadaan 

subyek. 

Bagaimana 

reaksi orang-

orang 

terdekat? 

Kalau reaksi orang deket, seperti 

keluarga besar dan saudara-

saudara tentunya kaget juga. 

Lha wong ibu saya aja pernah 

bilang “besok kalau punya anak 

satu saja, repot ngurusnya.” Eh 

Keluarga besar 

serta saudara-

saudara subyek 

pun 

menunjukkan 

reaksi 
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nggak tahunya malah punya satu 

lagi, jaraknya berdekatan pula. Ibu 

saya langsung mikir macem-

macem. 

kekagetannya.  

Darimana 

dan dalam 

bentuk apa 

sajakah 

dukungan 

yang anda 

terima? 

Dukungan yang saya terima 

datang dari suami. Sejak awal 

dia tahu kalau saya hamil lagi 

dia selalu mendukung saya, 

selalu mengingatkan saya agar 

tidak lupa makan, mengingatkan 

agar jangan sampai kecapekan dan 

kurang istirahat. Pokoknya suami 

saya care banget, dia 

tanggungjawab sama perbuatannya 

kali ya. 

Ibu saya juga sekarang ikut 

tinggal dengan saya untuk ikut 

ngurusin anak saya yang besar. 

Malahan sering bolak-balik 

Semarang-Magelang karena ibu 

jadi pengurus koperasi di 

Magelang. 

Teman kantor saya juga sering 

memberi tahu saya tentang 

perkembangan-perkembangan 

anak. Saya jadi tahu apa yang 

harus saya berikan untuk anak 

saya.  

Subyek banyak 

menerima 

dukungan dari 

suami, ibu, dan 

teman-teman 

kantor.  
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Problem apa 

sajakah yang 

anda rasakan 

pada waktu 

menjalani 

kehamilan 

kedua? 

Capek yang luar biasa, repot, 

saya jadi gampang marah. Pada 

waktu usia kehamilan saya dibwah 

8 minggu saya malas dan nggak 

bisa bangun pagi. Selama sebulan 

saya masuk kerja jam 9 dan baru 

pulang jam 5. Nanti kalau pulang 

kerja langsung tidur. Malamnya 

baru nemenin anak saya tidur. Itu 

saja setiap 2 jam sekali mesti 

bangun ngasih susu. Kebetulan 

ASI saya tidak keluar, jadi harus 

disupply dengan susu formula. 

Pada waktu 

menjalani 

kehamilan yang 

kedua subyek 

sering 

merasakan 

capek, repot dan 

mudah marah.  

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

suami? 

Hubungan dengan suami 

tergolong baik, komuniksipun 

terjalin lancar. Karena suami 

saya kerja di luar negri jadi 

komunikasipun lewat sms. Tiap 

hari smsan sampai malam, kadang 

sampai ketiduran. Telepon 

minimal seminggu sekali, kadang-

kadang suka ngirim foto anak-

anak lewat email juga. 

Kalau dulu suami hanya pulang ke 

rumah setahun 3 kali itupun cuma 

1 minggu, kalau  sekarang suami 

jadi lebih sering pulang, bisa 4-5 

kali pulang, itu aja sekitar 10-14 

Hubungan 

subyek dengan 

suami tergolong 

baik. 

Komunikasipun 

tetap lancar 

meskipun 

mereka 

berjauhan.  
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hari tiap pulang. 

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

anak-anak? 

Hubungan dengan anak-anak juga 

baik. Kalau pulang kerja saya 

selalu menyediakan waktu 

untuk mereka. Kalau sedang 

capek ya saya tetep harus pinter-

pinter bagi waktu.  

Subyek selalu 

meluangkan 

waktu untuk 

anaknya. 

Bagaimana 

hubungan 

dengan 

kelurga? 

Hubungan dengan keluarga 

juga cukup dekat. Buktinya ibu 

saya mau tinggal bersama saya  

untuk mengasuh cucunya. Dari 

keluarga suamipun juga cukup 

dekat. Kakak subyek yang dulu 

menjodohkan saya dengan suami 

pun sering menelpon hanya untuk 

sekedar menanyakan kabar. 

Kakak kandung saya yang di Jogja 

pun suka datang ke rumah kalau 

sedang liburan. 

Hubungan 

subyek dengan 

keluargapun 

cukup dekat. 

Antara saudara 

masih sering 

saling 

mengunjungi. 

Bagaimana 

hubungan 

anda dengan 

lingkungan 

sekitar? 

Hubungan dengan lingkungan 

sekitar terjalin dengan baik. 

Kadang saya juga ngobrol 

dengan tetangga, saya juga ikut 

arisa, PKK, sembayangan. Kalau 

ada tetangga yang sakit atau 

melahirkan saya juga ikut 

menjenguk. 

Subyek aktif 

dalam kegiatan 

sosial dan juga 

teteap 

berkomunikai 

dengan tetangga. 

Apa saja Kalau ada apa-apa, seperti anak Kendala yang 
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kendala 

dalam 

mengasuh 

anak  yang 

masih kecil-

kecil secar 

bersamaan? 

sakit sampai harus opnam 

semua beban serasa saya 

tanggung sendiri karena disini 

tidak dengan suami. Apalagi 

kalau anak yang besar sakit 

adiknya juga pasti ketularan sakit. 

Masalahh lain adalah maslah 

biaya. Biayanya banyak, sering 

terjadi pengeluaran ekstra. 

Kalau dipikir-pikir sekarang aja 

sudah berat apalagi besok kalau 

sudah sekolah. 

dialami oleh 

subyek adalah  

mengasuh anak 

sendiri tanpa 

suami. Apalagi 

kalau anak 

sedang sakit, 

apalagi sampi 

opnam. 

Siapakah 

yang ikut 

membantu 

mengasuh 

anak? 

Yang mengasuh anak-anak 

pembantu, babysister dan ibu 

saya. Setiap bulan ibu selalu 

mengunjungi saya untuk mebantu 

mengsuh anak-anak. 

Subyek dibantu 

oleh babysister, 

pembantu serta 

ibunya untuk 

mengasuh anak-

anak. 

Apakah anda 

menggunaka

n KB? 

Wah belum sempat KB sudah 

hamil duluan. Waktu itukan 

saya baru melahirkan, waktu itu 

baru milih-milih menggunakan 

KB apa. Eh belum sempat 

dilaksanakan udah hamil lagi. 

Subyek belum 

sempat KB 

karena baru saja 

melahirkan. 

Perasaan apa 

sajakah yang 

sering 

muncul 

Cemas. Karena waktu itu 

jaraknya pendek sekali dan 

anak saya yeng besar sempat 

opname di Rumah Sakit 

Perasaan yang 

sering muncul 

pada seubyek 

ketika hamil lagi 
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ketika anda 

hamil lagi? 

sebanyak duakali. Saya jadi 

stres, kurang tidur karena tiap 

malam harus bangun untuk 

memberikan susu setiap 2 jam 

sekali. Suami jauh, kalau malam 

tidak ada yang nemenin bangun. 

Sampai hampir melahirkan pun 

tiap malam saya selalu bangun 

memberi susu dan 

menggendongnya bila rewel 

tengah malam. Wah pokoknya 

capek deh. 

Saya juga malu dengan teman 

kantor karena sering diledekin. 

Jadi karena stresornya banayk 

saya jadi sedikit depresi waktu 

itu. 

Dan seperti yang sudah saya 

bilang tadi, saya jadi mudah 

marah. 

adalah 

kecemasan, 

stres, capek, 

depresi, mudah 

marah dan 

perasaan malu. 
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