
 70 

Perawatan terhadap suami 
penderita stroke (faktor A) 

 
1. Suami memerlukan 

bantuan dalam mengurus 
dirinya sendiri, seperti 
memakai pakaian, makan,  
mandi, buang air kecil, dan 
buang air besar.  

2. Suami hanya bisa terbaring 
di tempat tidur, mengalami 
inkontinensia, gangguan 
penglihatan, komunikasi 
dan memori.  

3. Keluarga tergolong tidak 
memiliki masalah 
keuangan.  

Stres/tidak stres 
(faktor X) 

Upaya – upaya koping subjek (faktor B) 
 

1. Subjek telah membawa suami mendapatkan berbagai pengobatan. 
2. Mengandalkan kelompok keluarga (anak dan menantu  subjek).  
3. Mendiskusikan kepada anak tentang kesulitan perawatan suami.  
4. Memaknai tugas perawatan suami yang harus dipikul subjek 

adalah merupakan kewajiban subjek sebagai isteri dan wujud 
balas budi subjek atas kebaikan suami. 

Persepsi subjek terhadap perawatan suami penderita stroke (faktor C) 
 
1. Subjek menjadi sangat pesimis dan beranggapan bahwa kondisi 

suami akan terus seperti saat ini sampai ajalnya.  
2. Subjek merasa tugas perawatan suami merupakan tugas yang 

berat  
3. Keluarga subjek dapat diandalkan sehingga subjek merasa beban 

perawatan suami menjadi lebih ringan  
4. Subjek merasa mampu memikul tugas perawatan suami dengan 

sikap sabar. 

Gejala - gejala stres 
yang muncul : 
1. Perasaan 

kelelahan/memiliki 
beban berat 

2. Jenuh 
3. Mudah marah 
4. Sedih/menangis 
5. Putus asa 
6. Mengalami nyeri 

otot

Bagan 3. Dinamika Stres Pada Ibu Rumah Tangga yang Merawat Suami Penderita Stroke Menurut Teori Stres dari Hill  
Pada Subjek 1 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan :                   = hubungan timbal balik dan berkesinambungan 



 88 

Perawatan terhadap suami 
penderita stroke (faktor A) 

 
1. Suami memerlukan 

bantuan dalam mengurus 
dirinya sendiri,  seperti 
berjalan, memakai pakaian, 
makan, mandi, buang air 
kecil, dan buang air besar, 
serta hanya mau dirawat 
oleh subjek. 

2. Suami mengalami 
gangguan komunikasi dan 
emosi.  

3. Keluarga mengalami 
masalah keuangan. 

Stres/tidak stres 
(faktor X) 

Upaya – upaya koping subjek (faktor B) 
 

1. Subjek telah membawa suami mendapatkan berbagai pengobatan. 
2. Mengandalkan kelompok keluarga (anak subjek).  
3. Menggunakan jasa pembantu. 
4. Banyak tertawa. 
5. Menceritakan kesulitan subjek kepada anak. 
6. Melepaskan beban pikiran kepada saudara. 
7. Lebih mendekatkan diri kepada anak. 
8. Mendekatkan diri kepada Tuhan. 
9. Memaknai tugas perawatan suami yang harus dipikul subjek 

adalah merupakan kehendak Tuhan. 

Persepsi subjek terhadap perawatan suami penderita stroke (faktor C) 
 
1. Subjek menjadi sangat pesimis melihat kondisi suami.  
2. Subjek merasa tugas perawatan suami yang harus dipikulnya 

sangat berat  
3. Subjek mengandalkan kelompok keluarga dan jasa pembantu, 

tetapi subjek merasa tugas perawatan suami tidak menjadi lebih 
ringan karena suami hanya mau dirawat oleh subjek.  

4. Subjek merasa mampu memikul tugas perawatan suami dengan 
sikap sabar.  

Gejala - gejala stres 
yang muncul : 
1. Perasaan 

kelelahan/memil
iki beban berat 

2. Jenuh 
3. Mudah marah 
4. Sedih/menangis 
5. Putus asa 
6. Mengalami nyeri 

otot 
7. Mudah lupa

Bagan 4. Dinamika Stres Pada Ibu Rumah Tangga yang Merawat Suami Penderita Stroke Menurut Teori Stres dari Hill  
Pada Subjek 2 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keterangan :                   = hubungan timbal balik dan berkesinambungan 
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Perawatan terhadap suami 
penderita stroke (faktor A) 

 
1. Suami memerlukan 

bantuan dalam mengurus 
dirinya sendiri, seperti 
memakai pakaian, makan,  
mandi, buang air kecil, 
dan buang air besar.  

2. Suami hanya bisa 
terbaring di tempat tidur, 
mengalami inkontinensia, 
gangguan emosi, dan 
komunikasi. 

3. Keluarga tergolong tidak 
memiliki masalah 
keuangan.  

Stres/tidak stres 
(faktor X) 

Upaya – upaya koping subjek (faktor B) 
 

1. Membawa suami mendapatkan berbagai pengobatan 
2. Mengandalkan kelompok keluarga (anak subjek).  
3. Mencari informasi melalui tetangga 

Persepsi subjek terhadap perawatan suami penderita stroke (faktor C) 
 
1. Subjek menjadi sangat pesimis melihat kondisi suami dan 

beranggapan bahwa lebih baik suami dipanggil oleh Tuhan.  
2. Subjek merasa tugas perawatan suami merupakan tugas yang 

berat. 
3. Keluarga subjek dapat diandalkan sehingga subjek merasa tugas 

perawatan suami menjadi lebih ringan.

Gejala - gejala stres 
yang muncul : 
1. Perasaan 

kelelahan/memili
ki beban berat 

2. Jenuh 
3. Mudah marah 
4. Sedih/menangis 
5. Putus asa 
6. Mengalami nyeri 

otot 

Bagan 5. Dinamika Stres Pada Ibu Rumah Tangga yang Merawat Suami Penderita Stroke Menurut Teori Stres dari Hill  
Pada Subjek 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan :                   = hubungan timbal balik dan berkesinambungan 
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Transkrip Reduksi Wawancara Subjek I 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

1. Identitas ibu (nama, 
umur, agama, asal) 

Ibu LM, 54 tahun, Islam, 
Bukittinggi 

    
2. Identitas bapak 

(nama, umur, 
pekerjaan) 

Bpk DM, 68, pensiunan LAJR 

    
3. Berapa anak ibu ? 

Apakah sudah 
bekerja semua? 

Dua, sudah, yang satu TNI, 
yang satu lagi polisi, laki-laki 
semua, sudah berkeluarga 
semua.      

4. Bapak sudah tidak 
kerja lagi ya Bu ? 

Tidak, bapak dah pensiun dia, 
sebelum sakit dah pensiun. 

    
5. Sudah berapa lama 

bapak terkena 
stroke ? 

Dah tiga tahun bapak terkena 
stroke. 

    
6. Ini stroke Bapak 

yang keberapa ya 
Bu ? 

Stroke yang kedua, kenanya 
tahun 2007. Stroke yang 
pertama, tahun 2002, cuma 12 
hari di Rumah Sakit, tu biasa 
lagi, ndak ada napa-napa.     

7. Bagaimana 
hubungan ibu 
dengan bapak 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik, rukun. 

    
8. Bagaimana 

hubungan ibu 
dengan anak 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik, sampai sekarang anak 
serumah, dekat.  

    
9. Bagaimana 

hubungan ibu 
dengan tetangga 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik. 

    
10. Bagaimana 

perasaan ibu saat 
tahu bapak terkena 
serangan stroke 

Gak nyangka ibu, kami kan 
habis cerita-cerita, pagi ibu 
nyuci, jadi kata bapak capek, 
trus ayolah kita ke kamar, trus 
kami matikan air, siap tu kami 
mandi, siap mandi saya kira 
bapak tu tidur, rupanya bapak tu     
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keluar, bapak tu sedang kami 
mandi, bapak manggil, jadi 
masih sabunan, ibu keluar pakai 
handuk aja, bapak udah disini 
dia, (menunjuk ke lantai dekat 
pintu depan), tu kami angkat, 
gak bisa kami ngangkat bapak 
tu, tu kami panggillah orang 
kedai, dibawa kerumah, 
kekamar, mungkin bapak ni gak 
sarapan pagi kata orang tu kan, 
tu saya kasih teh manis, 
diminumnya dua tetes aja, tu 
langsung mencong mulutnya, 
siap tu ibu telepon anak ibu, 
langsung dibawa ke rumah sakit 
dia. Waktu tu udah diingatkan, 
ati-ati pak, nanti kena lagi, 
kasian ibu pak, kasian anak. 
Bapak ni hipertensi dia, tapi 
yang terakhir ni gara-gara habis 
pulang kampung, bapak ni mikir 
dia, ada yang gak lepas 
dihatinya, abang sama adeknya 
ni tak baek. aa itu disimpan dia 
sendiri. Itulah nasibnya malang, 
kena juga dia.   

 Jadi ibu kaget ya 
Bu ? 

Kaget ibu, ndak ada sakit 
langsung gitu aja.     

11. Apa yang ibu 
lakukan saat bapak 
terkena serangan 
stroke ? 

Pertama dibawa ke Ibnusina tapi 
gak ada CT-scan disana, tu 
dibawa ke Rumah Sakit Umum, 
tapi dokternya udah pulang, 
waktu tu hari jum'at kan, 
akhirnya dibawa ke rumah sakit 
awal bros, trus dimasukkan 
kepalanya ke apa itu, discan 
kepalanya. Di awal bros 24 hari, 
tu kata dokter awal bros, dr. 
Aprianto, dokter yang pertama 
tu juga yang merawat bapak 
yang kedua ni, katanya dioperasi 
aja kepala bapak tu, tapi ibu gak 
mau dioperasi, tu saya bilang 
sama anak saya kalau gak bawa 
pulang ajalah. Tapi anak saya     
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gak mau bawa pulang, 
dibawanya ke rumah sakit 
umum sama dr. Rumantir. Ada 
juga dulu dibawa terapi disuruh 
ke rumah dari awal bros, 
beberapa bulan, aa tu ndak ada 
juga, sudah tu terapi cina, gak 
juga, pernah juga divacum, 
dibawa berobat juga dulu ke 
Shinhshe gak juga. Kami dulu di 
rumah sakit umum pakai 
pemanasnya tu kan, tu ditanya 
anak saya katanya gak usah 
pakai ini lagi, lebih baik bapak 
tu dijemur pagi-pagi agak-agak 
10 menit, seperempat jam, aa tu 
pakai celana pendek bapak ini, 
buka bajunya, tu agak 10 menit 
dijemur bapak, tapi lama-lama 
perasaan anak saya ni bapak jadi 
tontonan orang, apalagi sebelah 
kedai, gak boleh lagi sama dia 
tu, aa tu gitu ajalah lagi 
sekarang, habis mandi duduk 
dikursi tu.   

12. Apa yang ibu 
rasakan bila 
memikirkan kondisi 
bapak saat ini ? 

Besok bulan januari,  3 tahun 
bapak, ndak ada kemungkinan 
bapak akan sehat, tak ada 
perubahannya, diapa-apakan tak 
ada, mungkin sampai ajalnya 
begitulah mungkin. Obat apa 
gak dimakan bapak. Dulu tu ya 
waktu kena pertama dokter 
menganjurkan dioperasi juga, tu 
kata anak ibu yang polisi tu 
coba dulu kita pakai obat-obat 
cina, dah habis berapa kotak tu, 
dah puas kami. Kesadarannya 
aja jadilah, bahwa dia tau ini 
baik, ini buruk, tapi dia gak tahu 
sama sekali, ntah tulang ntah 
apa, masuk semua, kalau makan 
roti bisa dia, makan pisang, 
kadang disuruk-surukkan roti ke 
bawah kasur, dimasukkannya ke 
kantongnya, nanti kalau kita 

E 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

B 

Subjek merasa 
kondisi suami 
tidak akan 
mengalami 
kemajuan dalam 
proses pemulihan 
sampai ajalnya.  
Subjek sangat 
pesimis melihat 
kondisi suami 
subjek karena 
berbagai 
pengobatan telah 
dicoba. 
Subjek merasa 
jenuh dengan 
tingkah laku 
suami akibat 
gangguan memori 
yang dialaminya 
setelah terkena 
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bangun pagi tengoklah, dah 
penuh tu. 

stroke. 
 

13. Apa saja yang telah 
ibu lakukan dalam 
merawat bapak ? 

Kalau melatih ibu gak kuat, 
sakit - sakit pundak ibu. 
biasanya anak ibu, kadang 
dijalankan, dari kamar mandi 
kesitu, diangkat-angkat gini, 
kadang dibalekkan gini, kadang 
memekik dia, aduh… aduh… 
ampun… ampun…. 

F Subjek sering 
mengalami nyeri 
otot saat harus 
membantu 
mengangkat 
suami. 

14. Bagaimana ibu 
merawat bapak 
sehari-hari ? 

Jam setengah 6 bapak kami dah 
bangun, tu mandi kasih susu 
kasih roti, dudukkan di kursinya 
tadi tu, jam 12 jam setengah 1 
bapak saya kasih makan, saya 
dudukkan di kursi panjang tu. 
Sampai jam-jam setengah 5 
dimandikan lagi, kalau malam 
bapak ni minta mandi, mungkin 
lantaran pikirannya ni ndak 
apalah kan, dia gak tau, minta 
mandi, minta makan, minta 
minum, siang pun gitu juga, 
apanya tu memorinya tu, gitulah 
bapak tu, kalau tidur malam 
pempersnya tu dibukanya, 
dicabutnya tu keluar, tangan 
kanannya tu bagus kan, 
ditariknya pempersnya tu 
tercampak-campak, makanya 
tidur dibawah, nanti takut jatuh 
tidur diatas. Kalau malam habis 
sholat maghrib, kasih makan, 
jam 9 ditidurkan lagi. Kalau 
malam-malam sering bapak tu 
mbangunin, bu mandi, bu 
mandi, bu makan.  

  
 
 
 
 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa 
lelah karena 
sering terbangun 
saat tidur malam 
untuk mengurus 
suami.  

15. Berarti ibu tidurnya 
kurang ya Bu ? 

Iya, kuranglah dari tidur biasa. 
Orang dah tua ni tidur kan gak 
seperti muda dulu. Ibu jam-jam 
setengah empat dah bangun dah, 
sholat tu, kadang jam tiga, kalau 
bapak dah bangun, manggil, 
ndak ada lagi ibu tidur, tu sholat 
ibu. Nanti siang tidur, habis 

A Subjek merasa 
lelah karena 
kurang tidur 
setelah suami 
terkena stroke. 
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bapak makan.    

16. Bapak masih bisa 
diajak ngomong, 
Bu ? 

Diajak ngomong mau dia, ya 
gini ini lah, kadang diam, 
kadang manggil.  

    

17. Nonton TV masih 
bisa Bu ? 

Gak bisa, kabur penglihatannya.     

18. Permasalahan apa 
yang ibu rasakan 
selama merawat 
bapak ? 

Kadang gak tahan ibu, bapak ni 
suka dibuang-buangnya 
pempersnya keluar, tecampak-
campak keluar, maka ibu gak 
mau kasih dia makan sayur 
sama buah banyak-banyak.  
 

B 
 
 

Subjek terkadang 
merasa jenuh 
dengan tingkah 
laku suami akibat 
gangguan memori 
yang dialaminya 
setelah suami 
terkena stroke. 

19. Apa yang ibu 
rasakan dalam 
menghadapi 
permasalahan itu ? 

Sedih ibu, bapak dulu sehat, gak 
ada kayak gitu.  

D Subjek merasa 
sedih atas 
perubahan suami 
setelah terkena 
stroke. 

20. Apa yang ibu 
lakukan dalam 
menghadapi 
permasalahan itu ? 

Anak ibu dikecilkan celana 
bapak, karna mau 
dimasukkannya tangan kedalam 
celana untuk mengambil 
pempersnya, tu bagian depannya 
dibalik jadi bagian belakang. Tu 
lumayanlah sekarang, gak 
terlalu apa lagi, berserak-serak.  

    

21. Ibu pernah gak 
merasakan tugas 
merawat bapak ini 
semakin berat ?  

Ya walaupun berat tapi 
kewajiban kan, namanya kita 
istrinya kan. Ini juga bentuk 
balas budi ibu sama Bapak. 

A Subjek juga 
merasakan tugas 
perawatan suami 
sebagai sesuatu 
yang berat. 

22. Kesulitan-kesulitan 
apa yang ibu alami 
dalam merawat 
bapak ? 

Itulah kalau gak ada anak saya 
sama menantu saya, kalau ibu 
sendiri tak bisa ngangkatnya. 
Kalau pas anak saya piket, pas 
anak saya tugas keluar kan, sulit 
ibu. 

    

23. Kesulitan-kesulitan 
yang lain bu ?  

Semenjak bapak sakit, gak ada 
kesulitan, kan menantu di 
rumah.  

    

24. Berarti ibu sangat 
melibatkan anak-
anak dalam 

Iya, anak lah yang bantu 
memandikan, dia yang pegang, 
ibu yang nggosoknya, ibu yang 
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merawat bapak, Bu 
? 

nyabuni. Diangkat anak saya 
dari kursi roda, dibuka 
pempersnya kan, bisa berdiri tu, 
disabuni, ibu yang nyabuni, 
anak ibu yang pegang, lalu 
sudah siap disabuni, dudukkan 
di kursi. Kalau bapak kami 
insyaallah terawatlah, dari 
makannya, apanya, 
insyaallahlah kami tanggung 
jawab.  
 

25. Apakah ibu suka 
menceritakan 
kesulitan ibu dalam 
merawat bapak 
kepada orang lain ? 

Paling ibu sama anak aja cerita, 
anak lagi yang ada kan.  

    

26. Apa saja yang dapat 
membantu ibu 
dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan 
tadi ? 

Ya ada anak bantu ibu, semua 
dari merawat, dari biaya, 
berapalah duit pensiun bapak, 
mana cukup untuk pengobatan 
bapak, kalau gak ada anak gak 
taulah ibu. 

    

27. Apa saja yang 
mengahambat ibu 
dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan 
ini ? 

Kalau gak ada anaklah, tapi 
selama ini gak ada kesulitan, 
dibantu sama anak terus ibu.  

    

28. Perubahan apa yang 
ibu rasakan selama 
bapak sakit ? 

Ya adalah perubahannya, dulu 
selagi bapak sehat (subjek 
langsung menangis), bapak tu 
baik, ibu dimanja, kemana-mana 
ibu diantar, segala-galanyalah, 
tumpuan curhat ibu, sekarang 
gak pernah dibelai ibu, baik 
bapak tu, jujur, penolong, anak 
diperhatikannya, gak nyangka 
ibu kayak sekarang bapak. 
Sekarang gak tidur dikamar 
kami, semenjak bapak sakit ni 
situ lagi kami tidur (menunjuk 
ruang didepan kamarnya).  

D Subjek menangis 
mengingat 
perubahan yang 
dirasakan setelah 
suami terkena 
stroke. 

29. Bagaimana dengan 
tugas rumah tangga 
ibu ? 

Nyuci, belanja, masak kan anak, 
ibu tak ada masak, belanja kan 
di kedai sebelah, nyuci kan 
pakai mesin, ibu cuma nyuci 
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punya bapak, bekas kencing 
bapak tu gak mungkinlah dia 
nyuci, menggosok.  

30. Apakah ibu masih 
bisa ikut kegiatan di 
lingkungan ? 

Tidak seperti dulu lagi, kalau 
wirid, kalau anak ibu tidak 
piket, ibu pergi wirid. 

  

31. Bagaimana sikap 
bapak sama ibu 
semenjak sakit ? 

Bapak ni gak pemarah, ada pun 
bapak kalau emosi, dia takut 
sama ibu.  

    

32. Bagaimana sikap 
ibu sama bapak 
semenjak bapak 
sakit ? 

Bapak ni kadang-kadang 
sengaja dibuang pempersnya, 
ibu marah tu, aa tu ibu ambil 
tang, ibu takut-takutin, nanti 
patahin tangannya, "ndak do Bu, 
ndak do Bu."  

C Subjek menjadi 
mudah marah 
menghadapi 
tingkah laku 
suami setelah 
suami terkena 
stroke.  

33. Bagaimana sikap 
ibu sama anak 
semenjak bapak 
sakit ? 

Tetap baik.      

34. Bagaimana sikap 
ibu terhadap 
tetangga semenjak 
bapak sakit ? 

Baik     
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Transkrip Reduksi Wawancara Subjek II 
 

No. 
 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

1. Identitas ibu (nama, 
umur, agama, asal) 

Ibu AT, 46 tahun, Islam, Riau 

    
2. Identitas bapak 

(nama, umur, 
pekerjaan) 

Bpk HR, 53, BPN 

    
3. Berapa anak ibu ? 

Apakah sudah 
bekerja semua? 

Anak ibu empat, dua laki-laki 
dua perempuan. Yang laki-laki 
pertama kerja di Pasir, yang 
laki-laki kedua masih nganggur, 
yang perempuan si Ipit kuliah 
lagi nyusun dia, yang satu lagi 
si Cicih masih SMP.     

4. Bapak sudah tidak 
kerja lagi ya Bu ? 

Oo nggak, mana mungkin dah 
kayak gitu kondisi Bapak.  

    
5. Sudah berapa lama 

bapak terkena 
stroke ? 

Pertama kali Bapak tu sakit 
sebelah kiri, stroke sebelah kiri, 
kemudian dia sehat ada 5 bulan, 
dia sehat kembali dia dinas di 
Rokan Hulu, kembali dinas dua 
minggu di Rokan hulu, bapak 
sedang latihan disini (menunjuk 
halaman rumahnya) jam-jam 
10, kemudian bapak berjalan, 
lemah tiba-tiba lemah aja lagi. 
Stroke itu tu sampai sekarang, 
kira-kira hampir tiga tahunlah, 
sebelah kanan lagi yang kena. 
Jadi yang sebelah kanan ni 
nggak sama dengan yang 
sebelah kiri. Yang sebelah kiri 
mudah untuk pengobatannya 
gitu, yang sebelah kanan lama, 
sampai sekarang belum ada, dah 
bermacam-macam obat, obat 
dokter obat shinshe, obat 
akupunktur, sampai terakhir 
sikondo, tu sekarang tukang 
urut, semuanya udah dilakukan, 
belum juga lagi ada apanya. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek sangat 
pesimis melihat 
kondisi suami 
subjek yang tidak 
mengalami 
kemajuan, padahal 
berbagai pengobatan 
telah dicoba. 
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Sampai sekarang dah 3 tahun 
bapak kena. 

6. Tergolong berat ya 
Bu? 

Iyalah tergolong berat 
    

7. Bagaimana 
hubungan ibu 
dengan bapak 
sebelum bapak 
sakit ? 

Hubungan hari-harinya gitu ? 
Baik, bapak baik, becanda, 
begurau, rileks-rileks sama 
anak-anak.  

    
8. Bagaimana 

hubungan ibu 
dengan anak 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik, biasa masing-masing 
menjalankan aktivitas masing-
masing di rumah.  

    
9. Bagaimana 

hubungan ibu 
dengan tetangga 
sebelum bapak 
sakit ? 

Alhamdulilah, sangat baik 

    
10. Bagaimana 

perasaan ibu saat 
tahu bapak terkena 
serangan stroke 

Ibu kaget sekali, sangat tidak 
masuk diakal, karna waktu 
bapak kena itu, bapak berbaring 
gini langsung gak bisa menoleh 
kayak gini, gak bisa menoleh 
lagi dengan anggota tubuhnya 
gini, gak bisa menoleh ke kiri 
ke kanan, jadi satu arah aja 
bapak bisa berbaring. Jadi kalau 
mau berbalik gini dia, 
dibalikkan sama kita. Sangat 
stres sekali. Sangat sekali.      

11. Apa yang ibu 
lakukan saat bapak 
terkena serangan 
stroke ? 

Yang pertama kali setelah bapak 
dibawa ke tempat tidur, ibu cari 
langsung ke tukang urut, tapi 
yang profesionalnya gitu, 
refleksi gitu kan, kemudian 
bapak selalu dikasih jahe, buah 
pala, cengkeh, kencur, merica 
yang pedas-pedas gitu biar 
menghangatkan tubuh bapak, 
digiling 3x 1hari, mau berapa 
kali satu hari selalu diparamkan 
ke badannya, semua kena, cuma 
muka aja yang nggak kena. 
Selama bapak sakit sampai     
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sekarang pun masih. Itulah yang 
dilakukan, gerakan pertamanya 
itu, disamping itu berobat terus, 
berobat ke dokter.   

12. Apa yang ibu 
rasakan bila 
memikirkan 
kondisi bapak saat 
ini ? 

Kalau menengok kondisi bapak 
sekarang ibu hampir setengah 
putus asa untuk mengobati 
stroke, mengobati orang stroke 
betul-betul taruk lah, baik 
uangnya, baik capek ngurusnya, 
maupun menjaga bapak ini, 
sangat berat sekali, karena gini 
yang kita pikirkan itu tidak 
sama dengan pikiran bapak, 
yang kita larang dia malah 
senang, umpamanya seperti 
makanan kan, bapak nggak 
boleh makan ini, bapak tu 
senang yang kita larang ini, gak 
boleh makan santan, minyak-
minyak, goreng-gorengan, 
malah itu yang dia senangkan. 
Kayak mana ya saya 
menghadapi dia tu, ego dia 
tinggi dari kita, egonya terlalu 
tinggi, sangat tinggi, pokoknya 
kita harus sabar gitu, kalau gak 
sabar dia bisa kehilangan 
kesabaran juga, kadang ibu 
tinggalkan dia sebentar, ibu 
duduk-duduk kayak gini, nanti 
kalau dah apa barulah ibu dekati 
dia lagi, gitulah untuk 
menghadapi dia. 

E 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 

Subjek merasa putus 
asa dalam 
membantu 
pengobatan suami.  
Subjek merasa lelah 
dan merasa 
perawatan suami 
sangat berat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa lelah 
menghadapi ego 
suami yang tinggi. 

13. Apa saja yang telah 
ibu lakukan dalam 
merawat bapak ? 

Ibu melakukan pengobatannya 
berupa memanaskan, terapi, ada 
terapi di rumah sakit, kadang 
kita ke rumah sakit, kadang 
orang yang kita panggil ke 
rumah, lalu terapi di rumah, 
seperti batu diletakkan 
dihalaman rumah, bapak dilatih 
berjalan, dilatih untuk memijak-
mijak batu, dilatih berjalan, 
kemudian badannya tu diparam 
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terus, diusahakan panas 
badannya gitu. Lalu seperti 
sikondo, ada beberapa kali 
kesana.  

14. Bagaimana ibu 
merawat bapak 
sehari-hari ? 

Bangun tidur, ibu langsung 
nanya dulu apa maunya, mandi, 
kalau di nggak mau mandi, 
nggak dimandikan, tetapi dia 
minta urut, itu lazim setiap hari, 
setiap pagi dilakukan. Diurut, 
dijit-pijit, tu dah merasa puas 
dia, baru dipanaskan air, tu 
minta mandi langsung kita 
mandikan. Setelah dia mandi 
kita bawa kesini, ke ruangan ini 
(menunjuk teras tempat subjek 
sedang diwawancarai), ini boleh 
dikatakan ruangan khusus dia, 
disini minumannya susu, obat-
obatan, ada obatnya yang 
berupa jamu, ada yang berupa 
pil yang dari dokter, itu sudah 
disajikan, dan makannya pun 
disuap, kadang dia makan nasi, 
kadang makan lontong, kadang 
minta bubur, itu tergantung 
kepada apa yang diinginkan dia, 
kadang minta susu saja sama 
roti. Kalau minta bubur kita beli 
dulu bubur, kalau lontong kita 
beli lontong, sesuai dengan 
permintaan dia. Kalau kita kasih 
yang bukan permintaan dia, 
bukan keinginan dia, itu 
langsung dibuangnya, ditolak 
langsung, jadi kita kadang salah 
bisa emosi, jadi terpaksa ditanya 
dulu, apa mau apa, minumnya 
apa, tu semua ditanya. Jadi 
kalau masak nggak bisa seperti 
masak yang dulu lagi. Jadi 
nanya dulu mau dimasakkan 
apa, apa menu kita hari ini, itu 
kita masak. Jadi nanti kalau ada 
anak-anak yang tidak suka 
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A 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa lelah 
menghadapi suami 
yang suka 
membuang makanan 
yang tidak sesuai 
dengan 
keinginannya. 
Subjek merasa lelah 
karena kerepotan 
dalam memasak 
menu makanan 
sesuai permintaan 
suami. 
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dengan masakan yang untuk 
dia, kita terpaksa masak yang 
lain lagi untuk anak-anak, kalau 
tak sempat, belilah kita lagi. 
Pernah bapak ni minta sayur 
direbus tu kita rebus, tapi 
kadang ndak mau dia, kita 
masak rebus, dimintanya lagi 
pake santan, ee nyanyah dia, 
kalau orang sakit emang betul 
nyanyah, stres awak 
mikirkannya.   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

15. Bapak bangunnya 
jam berapa Bu ? 

Orang adzan di mesjid tu dah 
bangun itu, tapi kerja kita tu 
ngurut dia dulu. Kita sudah 
sholat urut dia dulu, kemudian 
ibu harus membagi waktu, 
sangat ibu membagi waktu, 
kadang ibu belum bangun ibu 
dah siap masak, kan anak mau 
pergi sekolah, keadaan rumah 
rapi, kadang kalanya malam ibu 
dah kerja, dah bersihkan mau 
tidur, nanti bapak duduk sini 
dah aman (menunjuk teras 
rumah), kadang kala gak sempat 
ibu, tapi tidak terlalu jorok, 
tidak terlalu kotor gitu, jadi 
senantiasa standby ibu, tidak 
boleh maen-maen gitu 
istilahnya.  

  
 
 

A 

  
 
 
Subjek merasa lelah 
karena kerepotan 
dalam melakukan 
pekerjaan rumah 
tangga sehingga 
subjek harus dapat 
membagi waktu 
dengan baik. 

16. Kalau siang 
makannya jam 
berapa bu ? 

Bapak biasanya kalau makan 
pagi jam 8 jam 9 itu sarapan-
sarapan dia, kalau siang ini 
kadang mau jam 12, kadang 
mau jam 1, nanti jam 4 nanti dia 
dah minta cendol, minta lotek, 
makanan snack-snack ni apa 
yang dimintanya itu yang 
dikasih, kemudian makan 
sorenya jam 5 menjelang adzan 
maghrib, nanti dia sudah gak 
makan apa-apa lagi, itupun 
kalau ada sedikit, karena dia ada 
diabetes.  

    



 139

17. Mandi dimandikan 
bu ? 

Oiy dimandikan…dikasih 
makan, baru dia minta beol, 
bawa lagi ke kamar mandi, 
dicebok'i lagi dia, diurus dia, 
tukar lagi pakaiannya, baru 
dibawa lagi dia kemana dia 
mau. Kadang minta keluar dia, 
bawa keluar. 

B Ada perasaan jenuh 
pada diri subjek 
dalam  mengurus 
suami. 

18. Kalau ngobrol bisa 
Bu ? 

Kurang jelas, tapi masih bisa 
nyambung dia. 

    

19. Nonton TV masih 
bisa Bu ? 

Ini ibu bingungkan, kayak mana 
ya, anak-anak kan kalau hari-
hari libur kan kepengen nonton, 
tapi kalau datang sakit 
pikirannya ndak boleh hidup 
tipi, ndak boleh hidup radio, 
jadi sepiiii itu yang diinginkan 
bapak, jadi bertolak belakang 
kan, kita butuh hiburan, 
sedangkan bapak tu gak butuh 
dia hiburan. Jadi sepertinya 
pikirannya ngayal, ntah apa 
yang dihayal dia. Tu kalau kita 
bunyikan tipi, "matikan tipi", aa 
tu matikan. Apa yang kita 
bunyikan, tu disuruh matikan, 
matikan.   

 
B 

 
Subjek merasa jenuh 
karena suami subjek 
melarang subjek dan 
anak - anak untuk 
menonton TV atau 
mendengarkan 
radio.  

 Sering ya bu? Sering, sampai sekarang, senang 
dengan kesepian. Kita kan 
mengasih saran yang terbaik, 
ayolah kita tonton ini, biar 
hilang dari pikiran kita yang 
macam-macam gitu kan, biar 
kita tahu bertambah ilmu juga 
walaupun kita sakit, atau 
ketawa-ketawa gitu, acara 
dorce, biarlah kita nonton sini. 
"matikan...!!" kadang 
dihidupkan tipi tu tanpa suara. 
Itu nengok situasi bapak, kalau 
dia sedang tidak mau, tapi 
jarang mau, sekali-sekali itupun 
payah. Itu saya heran juga 
kenapa bapak, sesenang-
senangnya mau nonton dulu, 
apalagi karaoke, paling senang 
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bapak karaoke dulu tu, orang 
bapak orangnya ceria. Sekarang 
dia benci dengan suara-suara, 
pikirannya penuh. Kemudian 
orang stroke pada hakiki dan 
hakikatnya ya ingin apa ya, 
kalau kita ndak kuat bisa stres 
kita, kuat keinginannya, 
keinginannya di dalam segala 
hal sangat kuat. Sehingga kita 
contohnya dia mau pergi jalan, 
aa tu kalau gak ada sopir, anak-
anak gak ada di rumah, dia 
suruh kita cari orang, 
keinginannya luar biasa. 
Pokoknya masuk ke mobil, 
keluar, pokoknya bawa keluar 
udah, mau kemana ajalah, 
kadang-kadang ntah beli mpek-
mpek palembang, ntah beli sate, 
ntah kemana-mana gitu, tu hobi 
dia. Tu kalau mau bawa pergi, 
jangan lama, jangan kita 
terlambat, emosinya tinggi, 
sangat tinggi sekali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa lelah 
mengadapi emosi 
suami yang tinggi.  

20. Kalau malam suka 
mbangunin gak bu 
? 

Setiap malam, jam 2 bangun, 
jam 2 kita dibangunkannya, 
mekak-mekik dia, minta diurut, 
yang jelas nampaknya penyakit 
stroke ini, uratnya kayaknya 
minta dipijit aja terus, selama 
ibu merawat sakit stroke ini, 
itulah mau minta dipijiiit aja 
terus, tak boleh kuat, gini aja 
(sambil memperagakan cara 
memijit), padahal sebenarnya 
badan ibu sering juga pegal - 
pegal lantaran capek, pernah 
saya tanya ke dokter, kayak 
mana ni dokter maunya bapak 
ini terus diurut gini, bangun 
tengah malam kita, bangun pagi 
juga ini dia, mengapa, makanya 
orang stroke mahal obatnya, 
itulah obat saraf, itulah yang 
dikonsumsi oleh bapak. Saraf 

A 
 

 
B 

 
 
 

 
 
 

F 

Subjek merasa lelah 
karena sering 
dibangunkan dari 
tidur malamnya 
untuk memenuhi 
permintaan suami.  
Subjek merasa jenuh 
untuk memijit 
suami. 
 
Subjek sering 
mengalami badan 
pegal - pegal karena 
lelah merawat 
suami. 
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otak, urat-uratnya ni. Bapak 
penyakitnya dulu kekeringan 
ginjal, hipertensi, jantung, 
diabet, tapi salahnya bapak ini 
tidak mau mengikuti apa, tidak 
tuntas berobat di satu tempat, 
kalau dah terasa ringan disini, 
gak mau lagi dia, prei dia lagi, 
ada lagi disana dibilang orang, 
pergi lagi. Kebosanannya tinggi 
sekali, makanya bapak lambat 
sehat.  

21. Permasalahan apa 
yang ibu rasakan 
selama merawat 
bapak ? 

Egonya tinggi. Dia mempunyai 
pikiran yang dia aja, maunya 
semua urusan ini dia didulukan. 
Dia gak bisa untuk 
dikesampingkan, apa yang 
dimintanya, dia dulu, apa yang 
diurus, diurus dia dulu. Itulah 
orang stroke. Yang baik sama 
kita, jelek juga sama dia, anak 
udah baik, jelek juga sama dia. 
Jadi dia tidak bisa menemukan 
titik terang siapa sebenarnya 
yang bisa merawat dia. Kemarin 
dicoba adek-adeknya yang 
merawat dia, ndak juga betah 
dia, minta telpon balek dia. Jadi 
dia kayaknya mencari dimana 
kecocokan diri dia. Akhirnya 
tidak ada ditemukan, balek lagi. 

A Subjek merasa lelah 
dengan sifat suami 
yang sangat egois 
setelah suami 
terkena stroke.  

22. Suka marah ya bu ? Semua. Orang gak salah 
dimarahinya. Jadi egonya aja 
yang akan diikuti orang. Mana 
mungkin. Tapi mau gak mau 
kita harus ngalah.  

A Subjek merasa lelah 
menghadapi ego 
suami yang tinggi 

23. Apa yang ibu 
rasakan dalam 
menghadapi 
permasalahan itu ? 

Kadang-kadang ibu bawa 
ketawa, nyanyi-nyanyi ibu, ibu 
istigfar, ibu baca subahanalah 
(sambil menyanyikannya), kuat-
kuat gitu, kalau dah kayak gitu 
ibu dia diam. Kadang ada juga 
ibu marah, kadang emosi ibu, 
sangat emosi, aa tu baru dia 
diam. Jadi ego dia tinggi, kalau 
kita ngamuk, paham juga dia. 

  
 
 

 
 

C 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Subjek terkadang 
menjadi mudah 
marah menghadapi 
tingkah laku suami 
setelah suami 
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Tapi sering dibawa lalu-lalu aja, 
apa yang diomongkan dia 
dibawa lewat aja gitu. Tapi 
terkadang kita berpikir, kadang 
menangis sendiri tanpa 
diketahui dia. Sedih kita 
dibuatnya, lagi nengok dia 
berbaring gitu gagah dulu kan, 
sekarang dah kayak gitu. Ya 
sedih sekali. 

 
 

D 
 
 

terkena stroke. 
 
Subjek merasa sedih 
dan terkadang 
menangis mengingat 
perubahan suami 
setelah suami 
terkena stroke 

24. Ibu pernah gak 
merasakan tugas 
merawat bapak ini 
semakin berat ? 
Kapan bu ? 

O sangat berat. Akhir-akhir dua 
bulan ini. Sangat, sangat ibu 
merasa, ya kita kan sehat, 
kadang ibadah gak dapat kita, 
mau sholat aja dipanggil-
panggil, ntah 5 rakaat, ntah 4 
rakaat kita gak tau lagi. Karna 
kita dipanggil gak ada 
istirahatnya, sampai sekarang 
ini yang ibu rasakan, ini yang 
ibu keluhkan kesempatan 
istirahat kita gak ada, jadi kalau 
bisa kita 100 persen buat dia. 
Ada-ada aja yang dipanggilnya, 
yang gatellah sininya, minta 
diurut sininya, yang matanya, 
pokoknya semuaaanya merewel, 
rewel banget, itu kejenuhan ibu 
yang sangat diakhir-akhir ini. 
Sama orang stroke ni, gak ada 
istilah ni orang sholat sekarang, 
gak ada istilah, yang ada sama 
dia diurus dia. Anak-anak pun 
juga dah mule-mule terasa agak 
kejenuhan, kalau menjaganya, 
mandi makan itu masih belum 
apa, yang jenuhnya itu dia gak 
memberi kesempatan untuk 
kita, sedangkan kita orang 
sehat, kan kita berkeinginan, 
pengen menonton, istirahat, 
pengen tidur siang, kadang mau 
ke pasar, kadang mau ke mall, 
tu mall gak pernah ibu pijak 
sejak dia sakit. Hari raya 
dibawa dia naik mobil, disuruh 
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A 
 
 

 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Subjek merasakan 
tugas perawatan 
suami sangat berat 
karena suami sangat 
sering memanggil 
subjek untuk 
dimintai bantuan. 
 
 
Subjek merasa lelah 
karena hampir tidak 
ada kesempatan 
untuk istirahat.  
 
 
 
Subjek merasa jenuh 
dengan tingkah laku 
suami yang banyak 
permintaan setelah 
suami terkena 
stroke. 
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anak jaga dia, dia dikasih hp tu, 
kita kan berhp pula, tu 
dipencetnya hp tu, sampai kita 
turun belanja untuk beli-beli 
hari raya. Jadi egonya terlalu, 
nampaknya orang stroke kayak 
gitu. Sehingga kita tu kayak 
merasa kebosanan kayak gitu, 
timbul rasa jenuh, itu aja yang 
ibu rasakan. Andai kata orang 
stroke ni gak rewel, biarlah ibu 
jaga. Sampai akhir hayatnya, 
ibu jaga gakpapa. Pernah ibu 
sampai dengarkan radio malam-
malam, ibu setel lagu dangdut 
tu, nyanyi-nyanyi ibu, aa itulah. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

B 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek pernah 
mendengarkan radio 
tengah malam untuk 
menghilangkan rasa 
jenuh. 

25. Apa yang ibu 
lakukan dalam 
menghadapi 
kejenuhan itu ? 

Kadang kepengen ibu cari 
pembantu, biar tertolong 
kerjaan ibu satu-satu 
umpamanya kerjaan dapur, 
kepengen ibu mencari 
pembantu, tapi kalau kita cari 
pembantu dah dicoba, tambah 
gak istirahat ibu. Karna 
dianggap dia, kita ni dah 
terfokus untuk ngurus dia, 
sedangkan pekerjaan rumah 
dikerjakan oleh pembantu. 
Malah dibilangnya "ada tukang 
kerja, aku kayak gini juga, aku 
gak dirawat juga." dia 
menganggap dirinya tu kurang 
dirawat juga. Jadi itu yang 
membuat ibu, ibu 
menghadapinya sangat berat 
kali. Kalau ibu cari pembantu 
dibilangnya kita bosan, 
maksudnya biar kita bebas dari 
pekerjaan dapur, khusus untuk 
dia, nyatanya malah kayak gitu. 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

Subjek ingin 
mencari pembantu 
untuk mengatasi 
kerepotan dalam 
melakukan 
pekerjaan rumah 
tangga.  
Subjek merasa 
semakin lelah saat 
ada pembantu. 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa 
sangat berat dalam 
menghadapi tingkah 
laku suami setelah 
suami terkena 
stroke.  

26. Kesulitan-kesulitan 
apa yang ibu alami 
dalam merawat 
bapak ? 

Dia gak percaya diri itu yang 
pertama, kecemasannya tinggi. 
Kemudian dia gak percaya sama 
orang yang menjaga dia, 
anaknya sendiri pun yang 
membawa dia ke kamar mandi, 

  
 

A 

  
 
Subjek merasa lelah 
karena suami hanya 
mau dirawat oleh 
subjek.  
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dia gak percaya, dia mau ibu 
juga. Tapi kalau pas gak ada ibu 
di rumah, barulah dia mau. Dia 
gak percaya sama pegangan 
orang lain, katanya anak ni 
kasar. Jadi disitu ibu mengalami 
kesusahan.  

27. Kesulitan-kesulitan 
yang lain bu ?  

Ya itu kalau umpamanya makan 
kalau dia gak cocok itu 
langsung dibuangnya, misalnya 
gak cocok itu hangatnya, 
bukannya dimintanya ditambah 
dingin, tapi langsung 
dibuangnya. Makanya dia gak 
pernah dikasih gelas kayak gini 
(sambil menunjuk gelas kaca 
yang ada di atas meja), gelas 
plastik, piringnya plastik, semua 
yang dekat dia plastik. Tapi itu 
bukannya setiap hari kayak gitu, 
bukan setiap waktu, kalau 
sewaktu-waktu pikiran dia 
sedang apa, baru dia lakukan 
itu. Kadang pipisnya tu kalau 
terlambat kita ngangkatnya dari 
dekat dia dikasur tu, emosi gitu, 
ndak ada apa-apa 
dilemparkannya aja gitu. Nanti 
kita juga yang repot. Jadi kita 
bilang umpamanya pipis tolong 
taruh ditempatnya dulu, kalau 
memang gak sanggup 
menarohnya, tolong panggil. 
Nanti kalau berserak kayak gini 
saya kan gak berenti kerja, 
kapan merawat bapak? Aa tu 
mulai agak baik dia dikit.  

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek merasa lelah 
menghadapi tingkah 
laku suami yang 
suka membuang 
makanan yang tidak 
sesuai dengan 
keinginannya. 

28. Kalau buang air 
besar bu ? 

Oiy sangat kesulitan. Kan ini 
wc, supaya ndak payah dia, kita 
ambil kursi, lalu kita lobang, 
seruangan apa beol dia ini kan, 
kemudian kita angkatkan dia 
kesana. Kemudian kalau kita 
salah-salah, dia bisa kejang, 
kadang mengejan beolnya tu, 
bisa kejang, kalau dia merasa 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek merasa lelah 
menghadapi emosi 
suami yang tinggi. 
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agak keras dikit beolnya, dia 
mekak-mekik, becarut dia 
kadang. Tambah kejang dia, 
tambah beolnya gak keluar. 
Kadang ditarok pakai kasur, 
dikasih kain apa, ditunggu situ, 
tu gak mau juga. Akhirnya 
makankan proklat. Ini karna 
mau beol dia ditahannya. Sangat 
pemalas, orang stroke tidak ada 
keinginan untuk bergerak. Kita 
selalu juga marah ma dia, 
cobalah bawa jalan-jalan kayak 
gini, biar bergerak badan tu, 
reaksi dia untuk bergerak tu gak 
ada sama sekali. Pernah sekali 
kan, kita kasih dia sate,kayak 
mana sate tu masuk tu kayak 
gitu pulak sate tu keluar balek. 
Ceeeeerr... Sepanjang rumah tu. 
Aa nanti ibu urus dia dulu, ibu 
berpikir muntah-muntah lah ibu 
mengerjakannya, tu ibu kasih 
kain lap semuanya, molto 
semuanya, muntah-muntah juga 
ibu. Ibu selalu berdoa ke tuhan, 
kuatkan iman saya. Ibu paling 
penjijik ibu, akhirnya waktu 
bapak ni sakit, mampu juga ibu 
menghadapinya, mau tidak mau 
ibu hadapi, pertama sekali dulu 
sulit sekali bagi ibu, beol aja 
dulu anak-anak, ibu yang 
duluan muntah, sekarang bapak 
yang beol, pernah bapak beol di 
kasur, kasih plastik, kasih kain 
tebal-tebal, beol dia disitu 
langsung ibu balut gini, 
masukkan ke plastik langsung 
ibu buang, itulah 
melakukannya. Tapi itu cuma 
kalau bapak kesulitan beol, 
karna bapak tidak terlalu mau 
diatur, bapak ini disuruh makan 
buah, yang buah kita suruh dia 
gak mau makan, gak suka dia, 
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dia senang malah ma salak, tu 
tambah keras, kates katanya bau 
musang. Macam-macam 
kelakuan orang stroke, betul-
betul stres awak dibuatnya.  

 
 

A 

 
 
Subjek merasa stres 
dalam menghadapi 
tingkah laku suami 
setelah terkena 
stroke. 

29. Apakah ibu suka 
menceritakan 
kesulitan ibu dalam 
merawat suami 
kepada orang lain/ 
keluarga ? 

Kadang kala ibu melepaskan 
pikiran ibu sama saudara, mana 
yang bisa menolong ibu berpikir 
gitu, tapi kalau tetangga ibu 
jarang, kalau sama anak suka 
juga, supaya anak itu giat untuk 
membantu ibu, supaya 
memahami. 

A Subjek terkadang 
melepaskan beban 
pikiran kepada 
saudara atau anak 
subjek. 

30. Berarti ibu juga 
melibatkan anak-
anak dalam 
merawat bapak, Bu 
? 

Oiya, karna bapak ini sangat 
membutuhkan anak juga dia, 
sangat dibutuhkannya anak itu, 
tetapi waktu anak ini gak ada 
kadang untuk bapaknya, mana 
yang kuliah dia kan kuliah, 
mana yang kerja kan kerja kan 
gitu, bapak ni butuh dia. 
Maunya bapak ini anak-anak ini 
terfokus untuk dia, aa ini yang 
sangat menyusahkan. Kalau 
bapak ni lagi sedang bertengkar 
ma ibu, kan ada merasa sakit 
hati, dia mau diasuh anak. Tapi 
seandainya ibu masih baik juga 
sama dia, dia gak akan bakalan 
mau sama anak, paling-paling 
dia manggil "tolong ambilkan 
dulu minum", tapi kalau untuk 
memandikan dia sama sekali 
ndak akan mau. Kecuali ibu 
sedang lagi marah betul sama 
dia, ndak mau ibu lagi ngurus 
dia, pokoknya gak mau, mau 
mandi mau ndak minta 
mandilah sama anak-anak tu, 
digitukan dia.kan, itupun bukan 
untuk mau mengapakan dia, itu 
supaya mau dibawa anak ni ke 
ruangan ini, itu aja, nanti 
sampai disana kita yang 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa lelah 
karena suami hanya 
mau dirawat oleh 
subjek. 
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mandikan, kita yang ngurusnya, 
nanti membawa dari ruangan ini 
ke ruangan tempat tidur dia, 
biarlah anak tadi, karna kita gak 
mampu. Itu aja tujuannya. 
Kalau nyuapin, anak kalau ada 
di rumah dia mau. Kalau anak-
anak ni untuk bawa jalan tu 
paling cepat dia. Untuk bawa 
pergi keluar pakai mobil kan tu 
anak-anak. 

31. Apa saja yang 
dapat membantu 
ibu dalam 
mengatasi 
kesulitan-kesulitan 
tadi ? 

Sebetulnya yang dapat 
membantu ibu dalam mengatasi 
masalah bapak ini, sabar ibu 
tapi tidak terlalu sabar, tapi ibu 
selalu beristigfar, selalu ibu 
mengembalikan persoalan ini 
kepada yang maha kuasa. Karna 
disaat ibu marah sama bapak, 
ada kesalahan bapak, cepat ibu 
mengembalikan ini bukan 
kehendak bapak, ini kehendak 
yang kuasa, saya harus menjaga 
dia, ibu kembali lagi untuk baik, 
untuk mengurus dia sebaiknya. 
Jadi ibu cepat mengembalikan 
keadaan ibu ini, segala 
kecapekan ibu ini, ibu cepat 
mengembalikannya kesitu aja, 
masih ada tertancap iman ibu 
sedikit. Untuk menghadapinya 
itu aja caranya, sudah tu setiap 
ibu menghadapi bapak harus ibu 
mengucap dulu allahhuakbar, 
allahuakbar di hati ini, supaya 
setan ini jangan terlalu banyak 
mengelabui ibu. Itu aja usaha 
ibu. Yang lain-lain tu ya, kita 
terlalu banyak bicara sama 
orang percuma, ada yang berupa 
menghasut lagi, ada yang 
menambah kelukaan kita, jadi 
percuma. Jadi kalau ada orang 
yang punya suami stroke, 
sarankan aja dia untuk kembali 
ke Allah.  
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32. Apa saja yang 
mengahambat ibu 
dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan 
ini ? 

Dalam hal perekonomian, 
maupun biaya rumah tangga, 
ibu kan mikir sendiri, bapak kan 
gak mungkin kayak gitu kan, 
ibu semua yang mengatur, biaya 
rumah tangga, biaya anak, biaya 
bapak, kan sama ibu semua, 
bapak kan harus berobat, 
sedangkan anak harus kuliah, 
harus sekolah, sedangkan rumah 
yang harus kita biayai kan 
cukup banyak, karna dia gak 
mau mengerti, disaat dia mau 
pergi berobat, harus pergi 
berobat, meskipun uang ntah 
dari mana datangnya. Dia 
menganggap uang itu masih ada 
aja. Egonya ini, dia gak ambil 
tahu, yang penting sama dia 
untuk dia dulu.  

A Subjek merasa 
memikul beban 
berat karena harus 
memikirkan 
perekonomian 
keluarga sendiri.  

33. Ibu pernah gak 
cerita ke bapak 
tentang 
permasalahan ini ? 

Jarang, nanti cerita ke dia dia 
nangis, nanti dibilangnya "gak 
usah lah aku berobat lagi, gak 
usah." nanti jadi trauma dia, kita 
kan jadi kasian kan.   

    

34. Perubahan apa 
yang ibu rasakan 
selama bapak sakit 
? 

Biasanya ibu aktif di bidang 
sosial, aktif di bidang 
kemasyarakatan, sekarang 
tertunda semua. Sekarang 
semua ibu lepaskan. Seperti, ibu 
kan boleh dikatakan anggota 
rebana, ibu hobi gitu kan, wirid, 
sekarang ibu tunda, kalau bapak 
tidak membolehkan betul-betul 
ibu tidak pergi, padahal itu 
sebetulnya ibu pingin, karna ibu 
pingin lepas, melepaskan, 
jumpa dengan kawan-kawan, itu 
ibu sangat gembira, sholat ke 
mesjid aja tidak dapat ibu, wirid 
sama sekali tidak pernah ibu 
lakukan sejak bapak sakit, satu 
kalipun susah, tapi baru ibu 
pergi umpamanya dibawa anak-
anak ke bangkinang, tempat 
adek dia, nanti malam baru 

 
 

 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Subjek merasa lelah 
karena suami tidak 
memperbolehkannya 
pergi keluar rumah. 
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balek, itulah ibu kejar, itupun 
dapatnya berapalah itu, 
mungkin dalam satu tahun satu 
kali, ibu jarang mau ikut dia 
kalau dia pergi. Kadang anak-
anak nanya ngapa mama gak 
pergi, bapak menangis, ngapa 
ibu gak pergi, saya merasakan 
ini istirahat saya. Kalau bapak 
dah keluar saya rasanya lega, 
rasanya beban dipundak ni 
lepas, jadi saya duduk-duduk 
kek sama tetangga, ibu ambil 
kesempatan, betul-betul 
enjoylah. Kadang sengaja ibu 
tu, pergilah bawa bapak tu 
sampe jam sekian, mamak mau 
pergi anggota rebana 
umpamanya, aa tu nipu ibu lagi 
sama dia. Kalau ada undangan 
kayak gini (sebelumnya subjek 
mendapat undangan pernikahan 
dari tetangga), bapak kan ada 
jam tidurnya, dia tidur, nanti 
anak kan ada, ada anak baru 
bisa, ndak ada anak, dia sendiri 
tinggal gak pernah ibu 
tinggalkan, lebih baik gak usah, 
orang yang ngundang dah 
paham pulak.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa lega 
dan dapat 
melepaskan beban 
saat anak - anak 
subjek membawa 
suami subjek keluar 
rumah untuk jalan - 
jalan.  
 

35. Perubahan apa lagi 
bu yang ibu 
rasakan ? 

Kadangkala perasaan yang kita 
rasakan, kayak manalah, kalau 
dulunya kita hepi, enjoy, santai, 
sama keluarga, bapak anak gitu, 
sejak stroke sudah gak ada lagi. 
Sepertinya dunia ini gelap bagi 
ibu rasanya untuk melepaskan 
apa namanya, kebahagiaan itu 
jelas hilang, yang dihadapi ni 
orang sakit, yang harus 
dihadapi, sedangkan beban ini 
semuanya sama ibu, jadi ibu 
banyak berpikir, sedangkan dia 
gak bisa lagi dibebani. Jadi 
orang stroke betul-betul, baik di 
ekonomi, perasaan, pikiran, 

  
 
 

 
 

A 

  
 
 
 
 
Subjek merasa tugas 
perawatan suami 
yang harus 
dipikulnya sangat 
berat dan subjek 
merasa stres 
menghadapinya. 
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teruk. Itulah penyakit stroke. 
Kejam. Dia gak nampak 
kejamnya, kalau penyakit tumor 
dioperasi, itu nampak dan jelas, 
karna ada saat-saat dia untuk 
dioperasi, biaya jelas, kalau 
orang stroke ini gak bisa 
disamaratakan. Ini runyam. 
Jangkanya panjang, umurnya 
ntah berapa lama lagi, kalau 
sempat umurnya 12 tahun lagi, 
20 tahun lagi, keadaannya 
kayak gini, jadi runyam. Maka 
itulah ibu ambil kesimpulan, 
pikiran kita tu betul-betul taruk, 
stres. Tapi itulah kembali ke 
yang maha kuasa. Memang 
stroke ini betul-betul penyakit 
teraniaya.    

36. Bagaimana dengan 
tugas rumah tangga 
ibu ? 

Kita harus bisa ibu membagi, 
anak biar sekolah, anak kuliah, 
anak gadis jangan ketinggalan 
kali dari orang, nanti bisa dia 
terjebak dunia sekarang, itu ibu 
takutkan sekali tu, karna jadi 
pikiran ibu semua tu, ada anak 
sedang nganggur, tu jadi pikiran 
ibu tu, jangan sempat dia ke 
narkoba, uang harus ibu bagikan 
sama dia sesuai kemampuan, 
harus tatar dia, kamu jangan 
gini-gini, bapak kamu dah 
begini, ni semua titik kehidupan 
kita sekarang tergantung sama 
mama, ndak berdaya lagi mama 
nanti, lumpuh mama nanti, jadi 
kalau biasanya uangnya sekian, 
dia minta tidak terlalu banyak, 
sesuai dengan kebutuhan dia, 
gak seperti dulunya lagi. Kepala 
rumah tangga yang udah gak 
berfungsi, ibu itu menganggap 
sekarang bapak itu, kalau mati 
dia nyatanya kan hidup, kan 
gitu. Dianggap mati tapi dia 
masih hidup, tapi gak berfungsi, 
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dinonaktifkan dia tu. Jadi 
gitulah ibu menghadapinya, 
dengan segar, tegar juga ibu, 
terkadang kala ibu menangis, 
memang gak bisa dibawa stres, 
kalau dibawa stres kita yang 
menjaga orang stroke ini, kita 
lebih duluan stres, tapi jangan 
terlalu dipikirkan kali. Kalau 
soal capeknya tu udahlah, 
capeknya tu udah dibilang tadi 
nonstop.   

 
 
 

D 
 

 
 

 
A 

 
 
 
Subjek terkadang 
menangis 
menghadapi 
beratnya beban yang 
harus dipikulnya 
saat ini.  
Subjek merasakan 
lelah yang tiada 
henti dalam merawat 
suami.    

37. Bagaimana dengan 
tugas memasak, 
mencuci, 
membersihkan 
rumah, dan yang 
lainnya Bu ? 

Sangat kerepotan, tapi ibu 
mengerjakan itu bapak sedang 
lagi tidur, lagi dia sudah makan, 
sudah minum, ada kawannya 
duduk, kan ada bapak-bapak 
suka ngobrol disini kan, sengaja 
tu dipancing bapak itu kesini, 
kita kasih minum, rokok, apalah 
yang ada kan, tu ibu kerja 
semuanya, mana yang bisa. 
Umpama dia manggil lagi, 
duduk sini lagi, tinggalkan 
kerja. Kalau sama sekali ibu gak 
bisa ngerjainnya, sambil 
terbengkalai, umpamanya 
masakan ibu dikompor, matikan 
kompor tu, ntah mentah kah dia, 
aa matikan aja. Pernah mau 
terbakar rumah, mekik-mekik, 
untung orang tukang gosok 
disini dulu ada, nampak dia 
merah dibelakang, matikan 
cepat kompor. Jadi ibu pikir tu 
sekarang daripada rumah ni 
terbakar, dia duluan terbakar 
nantikan, gak bisa lari, tulah 
pikiran ibu, lebih baik ibu 
jarang masak, kalau ada anak di 
rumah cepat masak, gak ada 
masak beli nanti, ada yang 
menjaganya baru bisa ibu 
makan, kalau gak, makan apa 
yang ada dulu. Umpamanya 

A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

G 

Subjek merasa lelah 
karena sangat 
kerepotan dalam 
melakukan 
pekerjaan rumah 
setelah suami 
terkena stroke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek pernah lupa 
mematikan kompor 
dan hampir 
membakar rumah 
karena kerepotan 
harus mengurus 
suami saat 
memasak. 
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telor pas gak ada, ikan laut kita 
gak bisa makannya, ibu ambil 
aja nasi, ibu kasih gula, ibu 
kasih air, kocok. Aa sampai 
disitulah. Karna gak semua 
yang ada di kulkas bisa ibu 
makan, dingin-dingin gitu ibu 
gak mau. Kadang mau 
memanaskan gulai itu tak 
sempat. Jadi kalau lapar ibu, no 
problem, apa yang ada aja. 
Kalau ada anak dibantu, nyapu, 
nyuci kan pakai mesin cuci, 
kalau ada anak di rumah gak ibu 
lagi yang nyuci piring. Sangat 
membantu.  

38. Bagaimana sikap 
bapak sama ibu 
semenjak sakit ? 

Gak ada yang beres, yang baik 
sama kita, buruk juga sama dia, 
itu sangat melelahkan sekali 
sama kita tu.   

A Subjek merasa 
sangat lelah 
menghadapi sikap 
suami setelah suami 
terkena stroke.  

39. Bagaimana sikap 
ibu sama bapak 
semenjak bapak 
sakit ? 

Biasa saja, sabar, kadang-
kadang ada jengkelnya, kadang 
kasian. 

C Subjek terkadang 
merasa jengkel 
menghadapi sikap 
suami setelah suami 
terkena stroke. 

40. Bagaimana sikap 
ibu sama anak 
semenjak bapak 
sakit ? 

Biasa, artinya saat ibu marah, 
marah juga. Tapi saya lebih 
mendekatkan kepada anak, 
karna saya takut anak ini nanti 
karna bapaknya gak bisa 
memperhatikan, saya takut nanti 
dia bebas di luar, saya takut 
sekali, malah lebih capek 
mengapakan anak, bagaimana 
supaya dia bisa kasian terhadap 
mamanya kan, jadi dia tidak 
macam-macam di luar, anak 
gadis, anak laki-laki kan, nanti 
dia punya kelakuan yang tidak 
baik kan, repot kita. Sangat 
sekali ibu mendekatkan diri 
kepada anak. Kalau anak lambat 
pulang, tu ibu hp terus, kalau 
lagi pergi hp jangan dimatikan, 
kalau mama telepon harus 
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dijawab. Takutnya bapak kan 
sudah gak berfungsi, figur 
seorang ayah dah gak ada kan, 
jadi ibu semuanya kan, 
tanggung jawab yang beratlah.  

 
A 

 
Subjek merasa 
tanggung jawab 
yang harus 
dipikulnya saat ini 
sangat berat. 

41. Bagaimana sikap 
ibu terhadap 
tetangga semenjak 
bapak sakit ? 

Alhamdulilah, baik-baik aja. 
Kadang bapak kan dibawa ke 
luar, tu ibu bisa ngobrol dengan 
tetangga. Tapi untuk keluar-luar 
gitu dah ndak ada lagi.  

 
A 

 
Subjek merasa lelah 
karena jarang keluar 
rumah setelah suami 
terkena stroke.  
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Transkrip Reduksi Wawancara Subjek III 

 
No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

1. Identitas ibu (nama, 
umur, agama, asal) 

Ibu UR, 55, jawa-deli, 
kelahiran pekanbaru. 

    
2. Identitas bapak 

(nama, umur, 
pekerjaan) 

IS, 70, pensiunan polisi 

    
3. Berapa anak ibu ? 

Apakah sudah 
bekerja semua? 

Lima, yang udah bekerja dan 
berkeluarga 3, yang dua 
belum, yang satu masih kuliah 
dia, kuliah di UIR jurusan 
akuntansi.     

4. Bapak sudah tidak 
kerja lagi ya Bu ? 

Bapak sebelum sakit dia sudah 
pensiun.      

5. Sudah berapa lama 
bapak terkena 
stroke ? 

Tiga kalilah dia kena serangan. 
Kalau yang ketiga ni sudah 
sekitar empat tahunlah sampai 
sekarang.      

6. Bagaimana 
hubungan ibu 
dengan bapak 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik, rukun.  

    
7. Bagaimana 

hubungan ibu 
dengan anak 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik, dekat. 

   
8. Bagaimana 

hubungan ibu 
dengan tetangga 
sebelum bapak 
sakit ? 

Baik.  

    
9. Bagaimana 

perasaan ibu saat 
tahu bapak terkena 
serangan stroke 

Ya tentu ibu risaulah kan 
suami yang kena stroke, ibu 
risau ibu berusaha untuk 
ngobat dia kan. Tapi yang 
pertama tu berhasil 
pengobatan, ke dokter ya 
istilahnya medislah kan yang 
menyembuhkan, waktu dia 
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terkena yang pertama tu 
kurang lebih ibu berulang 
berobat ke rumah sakit tu 
kurang lebih setahunlah, 
langsung dia sembuh seperti 
biasa. Yang berikutnya setahun 
sesudah itu kan, kena lagi 
bapak gara-gara dia makan 
sate kambing, dia memang 
hipertensi bapak itu, jadi 
pulang yang kedua tidak 
sembuh, tensinya turun, tapi 
kakinya tetap lemah sebelah, 
yang pertama kiri tapi bisa 
jalan normal, yang kedua juga 
kiri, sembuh, tapi tidak normal, 
pincanglah gitu. Yang ketiga, 
kurang lebih 1 tahun dia 
terseret-seret, kena lagi kan, 
langsung lumpuh total 
semuanya. Yang herannya ibu 
gini, beralih dia, yang kiri kuat 
yang kanan lemah, itu heran 
ibu, itu memang tidak bisa 
sembuh sampai sekarang dah 
empat tahun.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa 
pesimis akan 
kesembuhan suami. 

10. Apa yang ibu 
lakukan saat bapak 
terkena serangan 
stroke ? 

Yang pas terkena ke tiga 
kalinya itu, langsung ibu bawa 
ke rumah sakit awal bros kan, 
langsung disana diapa 
kepalanya, discan, bapak dia 
dah lemah aja semua 
badannya. Tu sekitar tiga 
minggulah di rumah sakit, tu 
dibawa pulang lagi, dikasih 
dokter tu obatnya.      

11. Apa yang ibu 
rasakan bila 
memikirkan kondisi 
bapak saat ini ? 

Kadang-kadang kita merasa 
kesel kita, jenuh kita, tapi ibu 
berdoa kepada Allah, siap 
sholat ibu berdoa, ya Allah ya 
Tuhanku, suami aku ni sakit, 
sudah sakit, tengok sendirilah 
macam mana aku merawat dia, 
ibu bilang gitu, malah 
menambah dosa sama aku ya 
Allah, kalau Kau mau 

A 
B 

 
E 
 
 
 
 
 
 

Subjek terkadang 
merasa lelah dan 
jenuh dalam 
merawat suami. 
Subjek merasa 
putus asa 
menghadapi beban 
perawatan suami 
yang dipikulnya. 
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mengambil dia, ambillah ya 
Allah, supaya jangan 
menambah dosa bagi aku ya 
Allah. Itulah doa ibu setiap ibu 
sehabis sholat, sampai 
menangis ibu tu aa, pertama 
aku berdosa dengan dia, kedua 
aku kasian sama dia, kasian 
aku dengan penderitaan dia tu, 
memikirkan tu sedih pulak aku 
tu. Tulah. (subjek menjawab 
pertanyaan ini sambil 
menangis) 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 
Subjek menangis 
karena merasa 
dirinya banyak 
berbuat salah pada 
suaminya dan 
merasa kasihan 
dengan kondisi 
suami saat ini. 

12. Apa saja yang telah 
ibu lakukan dalam 
merawat bapak ? 

Waktu yang terakhir ini kan 
ibu sudah ke dokter, ke 
shinshe, ke orang-orang pinter 
gitulah kan, tidak bisa lagi 
ditolong, terapi sudah puas, 
tidak membantu juga, memang 
ada kurang tapi sebentar lemah 
lagi, baik dia agak-agak dua 
minggulah, nanti lemah lagi, 
aa gitulah. 

E Subjek sangat 
pesimis melihat 
kondisi suami 
subjek karena 
berbagai 
pengobatan telah 
dicoba. 

13. Bagaimana ibu 
merawat bapak 
sehari-hari ? 

Pertama, kalau mau tidur dia 
kan, ibu bersihkan seluruh 
tubuhnya, ibu kasih alas, tidak 
pakai baju, karena dia pipis 
tidak sadar, beol pun tidak 
sadar, jadi maka itu ibu buka 
semua bajunya, cuma ibu kasih 
alas aja, dengan pempers kan. 
Nanti kalau sudah malam-
malam hari, kira-kira sudah 
pertengahan malam, ibu ganti 
lagi pempersnya, tukar lagi 
yang bersih. Begitulah setiap 
hari. Trus paginya tu kan, ibu 
bersihkan lagi, seluruh 
badannya tu dibersihkan, 
dimandikan ditempat tidur, 
trus seluruh dasar tempat tidur 
tu ibu alas dengan perlak, jadi 
memandikannya tu tidak kena 
tilam kan, ibu tampung dengan 
ember, jadi bapak tu disiram 
sikit-sikit lah siram lap, siram 
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lap, sampai bersiiih, dah bersih 
kasih bedak, pantatnya tu ibu 
kasih handbody supaya jangan 
lecet kan, trus kasih obat, dia 
siap sarapan ibu kasih obat, 
trus ibu jemur dia di sinar 
matahari pagi, kira-kira satu 
jam lah gitu kan, nanti dia 
pulang baringkan lagi, kasih 
minum, jam-jam satu siap 
masak siang, kasih dia obat, 
kadang-kadang obat dari 
shinshe, mana obat yang ibu 
berobat lah gitu kan. Sudah tu 
dia tidur, aa nanti kira-kira jam 
4 ya di lap lagi, bersih-bersih 
kan, pakekan baju yang rapi, 
jalan-jalan sama anaknya. 
Pakai kereta tu kan, kira-kira 
hampir-hampir jam 5, setengah 
6 ibu naikkan lagi, nonton tv-
lah menjelang makan malam, 
dah siap nanti makan malam, 
dibaringkan. Begitulah setiap 
hari ibu merawat bapak tu.  
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Subjek merasa lelah 
dengan rutinitasnya 
merawat suami. 

14. Bapak masih bisa 
nonton TV Bu ? 

Bisa. Tidak ada yang 
terganggu ingatannya. Cuma 
kalau ngomong tak jelas, karna 
lidahnya udah patah tukan. 
Pendengarannya juga bagus, 
malah dengar dia daripada ibu. 
Cuma bapak agak pendiam, 
karna dia punya lidah, 
ngomong tu agak payah, kalau 
ndak kita yang nanya, 
"ma...ma..."apa? Kita gak 
ngerti apa yang dimau dia tu, 
kadang-kadang kita ngerti 
kadang-kadang tidak, makanan 
yang paling disuka sate, tapi 
sate kambing tak kukasih lah 
kan, sama dengan bunuh dia, 
martabak mesir, mie rebus, 
tiga itulah yang paling 
disukanya.  
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Subjek merasa lelah 
menghadapi 
kelemahan suami 
setelah terkena 
stroke. 
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15. Permasalahan apa 
yang ibu rasakan 
selama merawat 
bapak ? 

Gini, dia tu kalau beol, kalau 
tidak makan obat tu dia tidak 
beol, jadi dikasih obatnya 
delcolag, karena ibu takut 
rusak juga ususnya kan jadi ibu 
kasih dua hari sekali, bapak 
kan punya maag dia. Dua hari 
ibu kasih dua biji. Kalau gak 
dikasih tidak akan beol. Kalau 
kates juga tak mempan. Jadi 
delcolag itulah yang 
melancarkan buang air besar 
dia kan, makanya ibu atur aja 
dua hari sekali ibu kasih. Itulah 
yang agak menyulitkan sikit.  

A Subjek merasa lelah 
menghadapi 
kelemahan suami 
setelah terkena 
stroke. 

16. Permasalahan yang 
lain Bu ? 

Cuman dia agak-agak bising 
gitu kan. Kalau kita terlambat 
mengurus dia, manggil-
manggil, pemarah, tolong-
tolong, suka minta tolong, 
mungkin dia tak tahan dengan 
sakit, kitapun tak merasakan 
kan. Memang dia agak 
pemarahlah. Umpamanya dia 
minta duduk, dia tu ada 
degilnya sikit, kenapa, 
sebaiknya kan kalau keluar 
sore-sore tu abis ashar lah ya, 
kan bagus, dia tidak, jam 2 tu 
dah minta-minta turun dia, 
siang-siang tu, jadikan panas 
masih, dia marah tu, memekik-
mekik, memarahi kita lah gitu, 
tapi saya maklum kan, saya tak 
perduli. Aa itulah yang agak 
payahnya ibu disitulah. Tapi 
kalau soal makan insyaallah 
gak pemilihlah, asal jangan 
yang keraslah, karna namanya 
orang dah tua lah kan, 
gerahamnya tu tidak lengkap 
lagi, jadi agak lembut lah yang 
dikasih, umpamanya ibu kasih 
dia daging ibu tumbuk dulu, 
macam ayam juga ibu tumbuk 
dulu kan, tapi kalau dalam 

A Subjek merasa lelah 
menghadapi 
tingkah laku suami 
yang pemarah dan 
banyak permintaan. 
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keadaan keras tu dia tak bisa.  
17. Apa yang ibu 

lakukan dalam 
menghadapi 
permasalahan 
tersebut Bu ? 

Ya kadang-kadang saya ikut 
marah juga. Tapi setiap hari 
raya, setiap ingat lah ibu kan 
ya, bang aku minta maaflah ya 
bang, kadang-kadang aku maki 
abang, aku pukul abang, aku 
minta maaf ya bang ya. "iya 
iya aku juga…" 

C Subjek terkadang 
menjadi marah 
menghadapi 
tingkah laku suami. 

18. Apa yang ibu 
rasakan dalam 
menghadapi 
permasalahan itu ? 

Cuma repot kita dibikin dia, 
banyak permintaan dia tu, 
namanya orang tidak bisa 
bergerak kan, semuanya 
bantuan kita, itulah yang 
merepotkan ibu, umpamanya 
minta minum, padahal udah 
kita sediakan botol, kasih 
pipet, abang tinggal hisap, tak 
mau, harus kita juga yang 
menyuapkan, mungkin dia 
memanjakan diri ke kita, kalau 
makan disuap tidak bisa 
sendiri.  

A Subjek merasa lelah 
karena suami 
memiliki banyak 
permintaan. 

19. Ibu pernah gak 
merasakan tugas 
merawat bapak ini 
semakin berat ? 
Kapan bu ? 

Iyalah, capek memang, 
semenjak serangan yang ketiga 
ni lah, seperti bayi yang 
cerewet, kalau bayi 
lumayanlah bisa kita ngatur 
dia, ini orang yang ngerti, 
orang tua lah namanya kan, 
tapi saya kuat dek, dia dari 
tempat duduk ni gendong, 
nanti baring, angkat lagi ke 
kursi roda, itulah kerja ibu.  

A Subjek merasa 
kelelahan dalam 
merawat suami. 

20. Gak pegel-pegel Bu 
? 

Tapi ibu makan obat juga. Dia 
kan maksudnya pingin kasih 
sayang dari kita, turunkanlah 
aku dibawah, aku ingin tidur 
sama kamu, tu aku bilang, 
bukan aku tak mau, abang tu 
berat bang dari bawah ke atas 
tu berat, nanti kalau aku sakit, 
nanti kalau dua-dua sakit, aa tu 
marah tu, ingin tidur di tempat 
tidur yang besar sama-sama, 
sementara tempat tidur yang 

F Subjek juga 
merasakan badan 
pegal - pegal dalam 
merawat suami.  
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besar tu tinggi, tentu macam 
manalah ya, jadi tidak ibu 
penuhi, ibu tidurkan di tempat 
tidur ini lah dek (sambil 
menunjuk tempat tidur suami), 
yang sama tingginya dengan 
kursi roda tu kan. Kalau mandi 
habis, itu tiga hari sekali ibu 
mandikan, bawa ke kamar 
mandi, tu disiram habis tu, ibu 
tak tahan setiap hari, bersih ibu 
bikin, memang bapak tu tak 
kotor, dikursi disiram tu pakai 
air panas-panas tu, tu senaang 
hati dia dimandikan. Kan enak 
badan dia kan, tapi terus terang 
aja ibu, tak mandikan tiap hari, 
mandi tiap hari tapi di tempat 
tidur, tiap hari dilap, dipel, 
disiram sama air, kayak 
mandikan bayi, tapi kalau 
mandi habis itu 3hari sekali, 
cuci, gosok daki-daki, sampai 
kuku bersih ibu bikin, tak 
pernah bau badan bapak tu, 
wangi terus, handbody, bedak 
dah berapa apa habis.  

21. Kesulitan-kesulitan 
apa yang ibu alami 
dalam merawat 
bapak ? 

Ibu kan tinggal di Dumai 
sebenarnya, tu agak susah 
berobat di sana, makanya ibu 
pindah ke Pekanbaru ni.  

   

22. Apakah ibu 
mengalami 
kesulitan keluar 
rumah ? 

Tidak terlalu, yeyen, si ica, 
kalau kita pergi tertentu dia tak 
marah, ke pasar, pergi ke 
tempat orang kawin, dia tak 
marah.  

   

23. Berarti ibu juga 
melibatkan anak-
anak dalam 
merawat bapak, Bu 
? 

Iyalah, anak-anak bantu, 
kadang-kadang ibu pergi anak-
anak nilah yang nunggu, anak-
anak ni udah tahu apa yang 
harus dikerjakannya kan, dah 
ngerti, karna dia nengok kita, 
tapi tak boleh lama juga ibu 
pergi, "kemana kau? Lama 
betul. Pantek!!" pokoknya 
mencarutlah, ntah apa-apa 

 
 

 
 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
Subjek merasa lelah 
menghadapi emosi 
suami yang tinggi. 
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dibilang dia. Aa tu aku diam 
aja, lantak lah kau situ, dia 
hipertensi. Pernah sehat ya 
kata dokter dia paru-parunya 
bagus, jantung bagus, cuman 
itulah hipertensi tu, ibu tengok 
di rontgen, udah pecah 
pembuluh darahnya, halus 
betul darah merah tu pecah, 
itulah yang menyentuh otak, 
itulah bikin dia macam itu tu. 
Dimasukkan kepalanya ke 
dalam apa tu, ct-scan di rumah 
sakit awal bros tu, aa disitulah 
tahunya.  

24. Apa saja yang dapat 
membantu ibu 
dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan 
tadi ? 

Bantuan ekonomi, kalau 
ekonomi insyaallah cukup, 
kalau mengenai pengobatan itu 
tidak sulitlah, adalah simpanan 
tu, bapak juga punya uang 
pensiun, anak-anak yang 
berkeluarga tu ada juga 
mbantu ibu, kalau yang lain-
lain tu tidak ada bantuan sebab 
dia jauh, ibu semua, yeyen 
dengan si cicha tu tadi, si icha 
tu lah yang mendorong-
ndorong dia. Kalau sempat ibu 
semua yang mengerjakan, 
entahlah, waktu tu ibu ya kena 
batu ginjal di saluran kemih 
ibu, jadi kalau dah kumat, ibu 
demam, ibu muntah, suami 
sakit ibu demam, tapi tuhan, 
ntah macam mana ya, adalah 
adek ibu membantu ibu 
berobat ke malaka, aa itulah 
ibu berobat, ibu tinggalkan dia, 
anak-anak nilah yang ngurus, 
ibu berobat ke malaka, 
sembuhlah ibu kan, dioperasi, 
sudah sembuh itulah baru 
agak-agak enak ibu menjaga 
bapak tu, ibu emang tak suka 
minum, sampai sekarang pun 
gitu, kalau makan mana pernah 
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minum, minum tu ya, boleh 
dikatakan 1 hari tu 2 gelas 
cuman, tapi sekarang tu 
insyaallah lah ya udah-udah 
sembuhlah.  

25. Apa saja yang 
menghambat ibu 
dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan 
ini ? 

Ibu tu tidak punya kendaraan 
aja cuman untuk membawa dia 
ke rumah sakit, kalau tak 
minjam punya orang, ibu cuma 
punya honda, ibu dulu punya 
mobil udah habis terjual untuk 
ngobat bapak ni, mobil kami 
macam mobil yang terbuka 
belakang, apa itu namanya, aa 
itulah cuman, kalau masalah 
ekonomi insyaallah tidak ada 
hambatan, itulah transport tu 
agak payah. Saya juga tak tahu 
menanya sama siapa kalau ada 
apa-apa, apa yang mau dikasih, 
paling saya nanya sama 
tetangga, ada tetangga yang 
suaminya sakit gini juga.  

   

26. Perubahan apa yang 
ibu rasakan selama 
bapak sakit ? 

Kalau lahir tak ada halangan, 
kalau batin, tak bisa lagi dia 
berhubungan dengan istri tu 
tak bisa, ada kemauan dia, tapi 
dia tidak mampu, ada dia, 
anulah aku, tapi macam mana 
kita mengapa kan, dia tidak 
mampu.  

D Subjek merasa 
sedih karena tidak 
bisa berhubungan 
badan lagi dengan 
suami.  

27. Apakah ibu masih 
bisa berpartisipasi 
di lingkungan 
setelah bapak sakit 
? 

Ikut ibu, macam wirid, pergi 
tempat orang meninggal, 
pengajian, aa itu ibu ikuti, anak 
ibu kan ada yang 
menggantikan ibu kan, bapak 
ni kalau kita sudah mengurus 
dia baek-baek kan ditinggal tak 
papa. Tulah masih bisa ibu 
mengikuti, itulah sampai bisa 
ibu berobat ke malaka, takpapa 
dia ditinggal, anak ibu dah 
pandai dia kan.  

   

28. Bagaimana dengan 
kesehatan ibu ? 

Tak bisa tidur itulah, tersengal-
sengal badan ibu ni, tapi 
mungkin karna tuhan tu sayang 

A Subjek merasa 
sangat kelelahan 
dalam merawat 
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ama kita ntah macam mana ya, 
tapi tidak demam kita,  
memang capek luar biasa ibu.  

suami.  

29. Bagaimana dengan 
tugas rumah tangga 
ibu ? 

Ndak repot,. Ibu bisa 
mengatur, sebab begini cara 
ibu, sebelum dia bangun, jam 
setengah 5 tu dah bangun ibu, 
siap ibu sholat subuh, ibu 
kerjakanlah mana yang kira-
kira perlu dikerjakan. Nti kira-
kira jam 6 tu dah selesai ibu, 
dah nyapu rumah, dah segala 
macam, baru bapak lagi yang 
ibu urus kan, dah selese ngurus 
dia baru ibu ntah kemana, ke 
pasar, jadi karna itu kerja kita 
sehari-hari, repot ya repot 
memang, tapi karna udah 
sering setiap hari kan, 
kerepotan itu tidak terasa lagi. 
Capek ibu, ibu tu gini kurang 
istirahat kalau siang tu tak bisa 
tidur, malam-malam pun, dia 
bising, dipanggil-panggilnya 
"ma...ma...ma..." iya aku 
disini, aa tu udah dia diam, tu 
nanti setengah jam dipanggil-
panggilnya lagi. Kalau bapak 
suka minta tolong dia malam-
malam, "tolong...tolong....", 
pernah datang anak-anak muda 
tu kesini kan, jadi ibu kasih 
tahu, maaf ya dek ya, kalau 
seandainya adek dengar orang 
laki-laki minta tolong, itu 
berarti bapak, mending tak 
usah datang, tapi kalau ibu 
yang minta tolong, tu harus 
datang. Semenjak itu, kalau 
minta tolong tak pernah ada 
lagi yang datang. Siang malam 
tu. Mungkin ntah terasa sakit 
badan dia kan, tu minta 
tolonglah. Tu kemauan dia tu 
kita urut terus, gak bisa lepas, 
digini-ginikan aja 
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Subjek merasa lelah 
karena sering 
dibangunkan suami 
saat sedang 
istirahat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa 
jenuh untuk 
memijit suami.  
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(mempraktekkan cara 
mengurut suami), gak diurut, 
enak mungkin kan, tarok 
minyak angin ke badan dia tu, 
sampai berbotol-botol habis 
untuk mengurut dia tu.      

 

30. Bagaimana sikap 
ibu sama bapak 
semenjak bapak 
sakit ? 

Kadang-kadang saya suka 
marah juga, kasian lah bang 
sama aku, capek kali aku ni 
bang.  

C 
 

A 

Subjek terkadang 
marah menghadapi 
tingkah laku suami. 
Subjek merasa 
sangat kelelahan 
dalam merawat 
suami. 

31. Bagaimana sikap 
bapak sama ibu 
semenjak sakit ? 

Kalau ibu marah gitu, kadang-
kadang menjawab, kadang-
kadang diam, melawan, lebih 
sakit dia daripada kita, kita kan 
tak merasakan. Dia marah juga 
juga kalau kita terlalu capek, 
kita tak peduli dengan dia.  

   

32. Bagaimana sikap 
ibu sama anak 
semenjak bapak 
sakit ? 

Sama anak sama, kadang-
kadang ibu suka marah juga. 

C Subjek terkadang 
menjadi mudah 
marah dengan anak. 

33. Bagaimana sikap 
ibu terhadap 
tetangga semenjak 
bapak sakit ? 

Baik. Insyaallah baik. Kadang-
kadang bapak tu kan jatuh, dia 
disorong dia kereta tu, tu 
tetangga lah yang batu dia, 
tetangga disini baek-baek kok.  
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