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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan umum  

Kondisi fisik 

Cara berpakaian  

2. Pola perilaku subjek 

Tanda-tanda dampak psikologis yang terlihat dan ekspresi emosi 

3. Lingkungan tempat tinggal 

4. Hubungan dengan orang di sekitar 

Interaksi sosial dengan keluarga dan teman 

5. Cara menjawab pertanyaan 

Saat mengungkapkan hal tersebut terdapat tekanan, pengulangan, 

menghindari pertanyaan, memikirkan lama untuk menjawab pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk istri  

No. Pertanyaan Kode

1.  Identitas subyek 

Tempat tanggal lahir,usia, etnis, pendidikan terakhir, agama, usia 

pernikahan, pekerjaan, jumlah anak (kalau ada)  

 

- 

2.  Tolong ceritakan kehidupan masa kecil anda, apa saja adat 

istiadat yang dikenalkan oleh orangtua? Bagaimana kondisi 

perekonomian orangtua pada saat itu? Bagaimana situasi tempat 

tinggal Anda dulu?  

B1 

C1 

3.  Bagaimana dengan perjalanan pendidikan Anda? Bagaimana 

pergaulannya, Anda bersekolah di sekolah yang mayoritas 

siswanya beretnis apa? Kemudian kegiatan apa saja yang pernah 

diikuti pada saat sekolah dulu? 

 

A3 

4.  Mulai pacaran kapan dan dengan siapa (etnis)? Bagaimana awal 

bertemu suami? Bagaimana proses pacaran sampai akhirnya 

menikah dan pada saat usia berapa? Sejauh mana Anda mengenal 

adat istiadat suami? 

 

A2 

C2 

5.  Bagaimana tanggapan orangtua waktu itu? Bagaimana harapan 

orangtua mengenai pasangan hidup Anda? (Jika dijodohkan, 

adakah kepentingan politiknya?) 

 

B1 

6.  Harapan Anda setelah menikah? Bagaimana dengan perilaku 

seksual suami? Bagaimana dengan Anda? 

A4 

7.  Bagaimana sifat dan perilaku suami setelah menikah? Apa 

kelebihan dan kelemahan suami? (dihubungkan dengan etnis), 

 

A1 



Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan sifat dan perilaku 

Suami tersebut? 

8.  Bagaimana pendapat suami tentang diri Anda setelah menikah? 

(dihubungkan dengan etnis) 

A1 

9.  Bagaimana kondisi perekonomian setelah menikah? - 

10.  Bagaimana cara Anda menyesuaikan diri dengan adat istiadat 

dari keluarga suami? Apakah ada harapan atau tuntutan dari 

keluarga besar mengenai Jumlah anak? 

B2 

C3 

11.  Situasi atau kondisi apa yang dirasa paling sulit selama ini? - 

12.  Ada pesan untuk pasangan yang menikah beda etnis seperti 

Anda? 

- 

 

Untuk Suami 

No. Pertanyaan Kode

1.  Identitas subyek 

Tempat tanggal lahir,usia, etnis, pendidikan terakhir, agama, usia 

pernikahan, pekerjaan, jumlah anak (kalau ada)  

 

- 

2.  Tolong ceritakan kehidupan masa kecil anda, apa saja adat 

istiadat yang dikenalkan oleh orangtua? Bagaimana kondisi 

perekonomian orangtua pada saat itu? Bagaimana situasi tempat 

tinggal Anda dulu?  

 

B1 

C1 

3.  Bagaimana dengan perjalanan pendidikan Anda? Bagaimana 

pergaulannya, Anda bersekolah di sekolah yang mayoritas 

siswanya beretnis apa? Kemudian kegiatan apa saja yang pernah 

diikuti pada saat sekolah dulu? 

 

A3 



4.  Bagaimana awal bertemu istri? Bagaimana proses pacaran 

sampai akhirnya menikah dan pada saat usia berapa? Sejauh 

mana Anda mengenal adat istiadat istri? 

 

A2 

C2 

5.  Bagaimana tanggapan orangtua istri waktu itu? Bagaimana 

harapan orangtua mengenai pasangan hidup istri? (Jika 

dijodohkan, adakah kepentingan politiknya?) 

 

B1 

6.  Harapan Anda setelah menikah? Bagaimana dengan perilaku 

seksual istri? Bagaimana dengan Anda? 

A4 

7.  Bagaimana sifat dan perilaku istri setelah menikah? Apa 

kelebihan dan kelemahan istri? (dihubungkan dengan etnis), 

Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan sifat dan perilaku 

istri tersebut? 

 

A1 

8.  Bagaimana pendapat istri tentang diri Anda setelah menikah? 

(dihubungkan dengan etnis) 

A1 

9.  Bagaimana kondisi perekonomian setelah menikah? - 

10.  Bagaimana cara istri menyesuaikan diri dengan adat istiadat dari 

kelurga anda? Apakah ada harapan atau tuntutan dari keluarga 

besar mengenai Jumlah anak? 

B2 

C3 

 

11.  Situasi atau kondisi apa yang dirasa paling sulit selama ini?  

12.  Ada pesan untuk pasangan yang menikah beda etnis seperti 

Anda? 

 

 

 



KETERANGAN KODING 

 

Faktor-Faktor Penyesuaian 

Perkawinan 

Koding 

Faktor Personal :  

Karakteristik pribadi 

Usia saat menikah 

Pendidikan 

Tingkah laku seksual 

A1 

A2 

A3 

A4 

Faktor Budaya :  

Latar belakang budaya 

Jumlah anak 

B1 

B2 

Faktor sosial :  

Partisipasi sosial 

Pengalaman berhubungan dengan 

lawan jenis 

Penyesuaian terhadap keluarga 

C1 

C2 

 

C3 
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Gambar 2  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan Pada Subyek 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 1 
(Cina) 

Suami 
(Jawa) 

Pacaran  
Lama pacaran : ± 8 th 

Menikah 
Desember 2009 

Kesulitan dan Kemudahan Pernikahan Beda Etnis : 
 

1. Adat istiadat 
Ketika subyek kecil, sudah ditanamkan oleh 
orangtua bahwa jika mencari pasangan hidup harus 
yang sama etnisnya dan seagama. Subyek 
mengalami kesulitan, ketika menikah dengan suami, 
karena awalnya hubungan subyek dan suami tidak 
disetujui. Namun karena subyek sedikit memaksa, 
akhirnya disetujui. Hal ini membuat hubungan 
suami subyek dan orangtua subyek tidak begitu 
baik. Penyesuaian 

Perkawinan 

Berhasil membuat 
pernikahan yang 

bahagia dan 
harmonis 

Faktor Personal : 
1. Karakteristik pribadi 

Subyek sudah mengenal pribadi suami sejak lama dan 
dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka saling 
terbuka satu sama lain. 

2. Usia saat menikah 
Menikah di usia yang cukup. Subyek 22 tahun dan 
suami 29 tahun. 

3. Pendidikan  
Pendidikan terakhir subyek S1. 

Faktor Budaya : 
1. Latar belakang budaya 

Subyek harus menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan 
suami yang ikut merayakan lebaran dan kumpul 
keluarga besar. 

Faktor Sosial : 
1. Partisipasi sosial 

Tempat tinggal yang dekat dengan orangtua subyek. 
Namun hal ini, menjadi masalah karena orangtua 
subyek sering mencampuri urusan rumah tangga 
subyek. 

2. Pengalaman berhubungan dengan lawan jenis 
Subyek sudah pernah pacaran 1 kali sebelum 
mengenal suami dan ketika dengan suami subyek 
berpacaran dan tunangan selama 8 tahun sampai 
akhirnya menikah. 

3. Penyesuaian terhadap keluarga 
Hubungan subyek dengan orangtua dan saudara suami 
sangat baik. 

Pernikahan beda 
etnis 

2. Ekonomi  
Subyek sudah siap untuk masalah keuangan, subyek 
menikah menggunakan biaya sendiri, subyek sudah 
mempunyai tempat tinggal sendiri dan suami sudah 
bekerja.  

3. Agama  
Subyek dan suami memiliki agama yang sama, yaitu 
Katolik. 

4. Pemukiman 
Tempat tinggal subyek ketika kecil dan sekarang 
mayoritas penduduknya beretnis Jawa sehingga 
subyek sudah terbiasa dengan kebiasaan mereka. 
Subyek juga aktif di dalam kegiatan lingkungan 
tempat tinggalnya. 
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Gambar 3 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan Pada Subyek 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 1 
(Cina) 

Suami 
(Jawa) 

Pacaran  
Lama pacaran : ± 3 th 

Menikah 
April 2010 

Kesulitan dan Kemudahan 
Pernikahan Beda Etnis : 

1. Adat istiadat 
Keluarga besar subyek yang 
menyayangkan ketika subyek 
mendapat suami yang beda etnis. 
Selain itu, orangtua suami juga 
meragukan kesedian subyek untuk 
menjadi istri dari anaknya. 
Subyek mengalami kesulitan 
ketika subyek harus kumpul 
keluarga besar dari suami, karena 
kebiasaan  mereka yang 
menggunakan bahasa daerah 
ketika berkomunikasi. 

Penyesuaian 
Perkawinan 

Berhasil membuat 
pernikahan yang 

bahagia dan 
harmonis 

Faktor Personal : 
1. Karakteristik pribadi 

Subyek mengakui sudah mengenal pribadi suami yang terbuka dan 
sabar sejak masa pacaran hingga saat ini tidak ada yang berubah dan 
subyek menerima pribadi suami tersebut. 

2. Usia saat menikah 
Subyek tidak terlalu memikirkan usia ketika menikah. Subyek dan 
suami menikah pada usia 30 tahun. 

3. Pendidikan  
Pendidikan terakhir subyek SMA. 

Faktor Budaya : 
1. Latar belakang budaya 

Ketika menikah mereka menggunakan kebiasaan etnis Cina dan adat 
Jawa. Setelah menikah, subyek harus menyesuaikan dirinya dengan 
kebiasaan suami yang ikut merayakan lebaran dan kumpul keluarga 
besar. 

2. Jumlah anak 
Dengan usia subyek yang kepala 3 dan belum mempunyai anak, hal 
itu dianggap tidak  lazim. 

Faktor Sosial : 
1. Partisipasi sosial 

Tempat tinggal subyek yang jauh dari keluarga. Namun, subyek 
menjalin komunikasi yang lancar dengan keluarga baik keluarga 
dari suami maupun subyek. 

2. Pengalaman berhubungan dengan lawan jenis 
Subyek sudah pernah pacaran 3 kali sebelum mengenal suami dan 
ketika dengan suami subyek berpacaran selama 3 tahun sampai 
akhirnya menikah. 

3. Penyesuaian terhadap keluarga 
Subyek diperlakukan berbeda oleh orangtua suami, subyek dianggap 
tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga kebutuhan 
subyek ketika berada di rumah orangtua suami selalu dilayani oleh 
pembantu. Hubungan subyek dengan orangtua dan saudara dari 
suami cukup baik. 

Pernikahan 
beda etnis 

2. Ekonomi  
Setelah menikah, suami pindah 
kerja dan sempat mengganggur 
beberapa saat.  

3. Agama  
Subyek dan suami memiliki agama 
yang sama, yaitu Kristen. 



101 

 

Gambar 4 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan Pada Subyek 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 1 
(Cina) 

Suami 
(Jawa) 

Pacaran  
Lama pacaran : ± 5 th 

Menikah 
November 2009 

Kesulitan dan Kemudahan Pernikahan Beda 
Etnis : 

1. Adat istiadat 
Subyek berasal dari keluarga yang memiliki 
latar belakang campur. Ayah subyek beretnis 
Cina dan Ibu subyek beretnis Jawa. Awal 
hubungan subyek dengan suami, orangtua 
tidak setuju, namun karena yang menjalani 
adalah subyek maka orangtua pun akhirnya 
setuju. Pada dasarnya subyek tidak 
mempermasalahkan dan menerima perbedaan 
latar belakang yang ada antara dirinya dan 
suami. 

Penyesuaian 
Perkawinan 

Berhasil membuat 
pernikahan yang 

bahagia dan 
harmonis 

Faktor Personal : 
1. Karakteristik pribadi 

Subyek sudah mengenal pribadi suami sejak lama dan 
dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka saling 
terbuka satu sama lain. 

2. Usia saat menikah 
Menikah di usia yang cukup. Subyek 32 tahun dan suami 
39 tahun. 

3. Pendidikan  
Pendidikan terakhir subyek S1. 

Faktor Budaya : 
1. Latar belakang budaya 

Subyek tidak terlalu mempermasalahkan dan menerima 
perbedaan latar belakang tersebut. 

2. Jumlah anak 
Awalnya orangtua tidak mensetujui ketika subyek akan 
mempunyai anak, namun karena mempertimbangkan usia 
suami maka mereka memilih untuk mempunyai anak satu 
dulu.

Faktor Sosial : 
1. Partisipasi sosial 

Subyek dan suami masih tinggal serumah dengan orangtua 
subyek. Ketika subyek mengajar, subyek terbantu karena 
anak subyek dijaga oleh orangtua atau adik subyek. 

2. Pengalaman berhubungan dengan lawan jenis 
Subyek sudah pernah pacaran 1 kali sebelum mengenal 
suami dan ketika dengan suami subyek berpacaran dan 
tunangan selama 5 tahun sampai akhirnya menikah. 

3. Penyesuaian terhadap keluarga 
Subyek mengikuti arisan rutin yang diadakan dua bulan 
sekali. Hubungan subyek dengan orangtua dan saudara 
suami cukup baik. 

Pernikahan 
beda etnis 

2. Ekonomi  
Subyek dan suami sudah sama-sama bekerja, 
namun karena ada pinjaman yang harus 
dikembalikan maka kondisi keuangan mereka 
masih agak sulit. 

3. Agama  
Subyek dan suami memiliki agama yang 
sama, yaitu Katolik. 

4. Pemukiman 
Tempat tinggal subyek ketika kecil dan 
sekarang mayoritas penduduknya beretnis 
Jawa. Kemudian subyek pindah rumah yang 
penduduknya beretnis Cina namun subyek 
jarang mengikuti kegiatan, subyek hanya 
mengikuti perkumpulan agama.  



WAWANCARA SUBYEK 1 

 

Identitas Subyek (Istri) 

Nama    : IA 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 10 April 1987 

Usia     : 25 tahun 

Etnis    : Tionghoa 

Agama   : Katolik  

Pendidikan terakhir   : S1 

Usia pernikahan   : 2 tahun 7 bulan 

Pekerjaan    : Ibu rumah tangga 

Jumlah anak    : 1 (usia 18 bulan) 

 



Wawancara 1 : Sabtu, 21 Juli 2012 / 17.00- 17.45 WIB 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan  
1.  Yak, terima kasih untuk waktunya yang 

untuk bersedia di wawancara, pertama-
tama yang mau saya tanyakan tentang 
identitas Anda ya, Ehm, tempat tanggal 
lahir? 

10 April tahun 87   

2.  Dimana lahirnya? Di Semarang   
3.  Berarti sekarang usia? 25   
4.  Kemudian etnis atau suku? Suku..Tionghoa   
5.  Pendidikan terakhir? S1   
6.  Agama? Katolik    
7.  Usia pernikahan? Usia pernikahan, 2 tahun 7 bulan   
8.  Pekerjaan Anda sekarang? Ibu rumah tangga   
9.  Sudah punya anak?  Sudah   
10.  Baru satu ya? Iya    
11.  Yak, untuk identitas sudah dan sekarang 

pertanyaan yang mau saya ajukan yang 
pertama, tolong ceritakan kehidupan masa 
kecil Anda? Apa saja sih, adat istiadat 
yang dikenalkan oleh orangtua? 

Ehm..kehidupan saya, ee..seperti anak-
anak pada umumnya, tidak ada yang 
spesial, ee tapi karena saya ada di, ee ada 
di suku, ee bukan, maksud saya sebagai 
orang Tionghoa ya yang 
membedakannya dengan orang lain 
mungkin kalau Imlek kami semua akan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



berkunjung ke tempat Saudara yang 
lebih tua, untuk mengucapkan selamat 
hari raya dan jika ada acara seperti 
Chen Beng atau nyekar itu kami juga 
melakukannya, kemudian yang orangtua 
pernah katakan dulu yang saya ingat 
sekali, besok kalau dapat suami atau 
pasangan kalau bisa yang seetnis dan 
seagama. Itu sih, ee selebihnya seperti 
anak-anak pada umumnya ya, masa kecil 
saya. 

B1 
 
 
 
 
 
 

B1 

Latar belakang subyek 
sebagai orang Cina. 
 
 
 
 
 
Harapan orangtua subyek 
terhadap pasangan hidup 
subyek. 

12.  Waktu kecil lingkungan sekitar, di tempat 
tinggal Anda mayoritas penduduknya 
beretnis apa ya? 

Campur, tapi mayoritas, ehm Jawa ya..   

13.  Kemudian di sana bagaimana 
pergaulannya? 

Maksudnya pergaulannya?   

14.  ee..mayoritas kan etnis Jawa dan di sana 
berarti kan Anda termasuk yang minoritas, 
kemudian bagaimana Anda bergaul dengan 
mereka atau bagaimana mereka terus 
akhirnya bergaul dengan keluarga Anda? 

Ehm, saya bergaul dengan tetangga-
tetangga, ehm, seperti biasa pada 
umumnya, seperti layaknya kita 
bertetangga saling tolong menolong, saling 
membantu tapi kami tidak membedakan 
pada waktu itu. 

  

15.  Berarti kalau misalnya ada kegiatan di 
lingkungan gitu, apakah Anda ikut serta? 

Iya saya aktif, kami sekeluarga aktif C1 Subyek aktif dalam 
kegiatan sosial di 



lingkungan tempat tinggal. 
16.  Aktif ya? (Dijawab dengan mengangguk)   
17.  Kemudian waktu itu bagaimana kondisi 

perekonomian keluarga? Dari orangtua? 
Cukup, ya..cukup   

18.  Kemudian, ee pendidikan terakhir Anda 
kan S1, bagaimana perjalanan pendidikan 
Anda dari TK? Bisa diceritakan? 

ee.. saya TK di SD PL St. Yusuf 
dilanjutkan SD juga disana, kemudian 
SMP saya di MM Maria Mediatrix, 
kemudian SMA saya melanjutkan di Sedes 
dan saya kuliah di UNIKA Soegijapranata. 

  

19.  Berarti dari kecil di Semarang aja ya? Iya    
20.  Waktu itu sekolah Katolik ya? Iya, sekolah Katolik   
21.  Mayoritas waktu itu siswa-siswanya 

etnisnya apa ya? 
Ehm, waktu TK SD campur ya, mungkin 
sama kemudian waktu SMP dan SMA 
mungkin lebih banyak sedikit yang etnis 
Tionghoa ya.. 

  

22.  Kemudian ketika kuliah? Kuliah campur lagi. A3 Pendidikan subyek sampai 
jenjang S1 

23.  Campur lagi ya? Ya..   
24.  Kemudian kegiatan apa yang pernah 

diikuti pada saat sekolah dulu? 
Sekolah? 
Sepertinya saya agak lupa, kegiatan-
kegiatan sekolah ya mungkin seperti retret, 
pramuka saya ikut.. 

  

25.  Ektrakurikuler?  Ekstra,.ya saya ikut..Ekstra. ya seperti 
anak-anak sekolah pada umumnya. 

  



26.  Kegiatan organisasi gitu? Enggak ya waktu itu saya kurang tertarik 
di kegiatan organisasi. 

  

27.  Sampai kuliah juga tidak berorganisasi? Tidak..tidak..   
28.  Berarti kalau waktu kuliah kegiatannya apa 

aja? Selain kuliah? 
Kuliah aja..   

29.  Kuliah aja ya..terus mulai pacaran itu 
kapan dan dengan siapa? 

Saya pacaran tahun 2001..   

30.  Pertama kali? Pertama kali?   
31.  Ya..sebelum dengan suami apakah pernah 

pacaran? 
Pernah sekali, waktu SMP kelas 2 hanya 
bertahan 1 bulan. 

C2 Subyek pernah menjalin 
hubungan dengan 
seseorang yang beretnis 
sama dengan dirinya. 

32.  Dengan sesama.. Ya dengan sesama etnis.   
33.  Sesama etnis? Ya   
34.  Waktu itu kenapa kok akhirnya hanya 

bertahan 1 bulan? 
Karena saya terpaksa, hehe itu masih cinta 
monyet waktu itu. Ee..iya gak cocok sih. 

  

35.  Setelah itu bertemu dengan suami atau.. ee..sebelumnya saya sudah bertemu 
dengan suami, ee saya bertemu dengan 
suami tahun 2001 tepatnya waktu lulus SD 
ya? 

  

36.  Kemudian?  Eh, saya bertemu dengan suami tahun 99 
waktu lulus SD  

  

37.  Bertemu dengan suami berarti sudah lama 
sekali ya? 

Iya   



38.  Ketemunya.. 
Ketemunya gimana? 

Ketemunya di,,ehmm..di putra putri altar 
di Gereja Karang Panas. Kami waktu itu 
sama-sama jadi putra-putri altar. Ehm, 
suami saya waktu itu orang yang melatih 
misdinar itu dan saya adalah anak yang 
baru masuk, masuk putra-putri altar dan 
kemudian kami berteman. Awalnya sih 
berteman saja.  

  

39.  Terus mulai pacaran berarti kapan ya? Tahun 2001 waktu SMP kelas 2.   
40.  Lha waktu yang dengan pacar sebelumnya 

itu? 
Saya..gini sebetulnya saya sudah suka 
dengan suami saya dari sejak awal. Tapi 
saya berpikir, yang pertama kami beda 
etnis apa bisa ya? Terus apa orangtua 
mengijinkan? Kemudian saya berusaha, 
ee..saya anggap angin lalu saja, siapa tahu 
ini hanya perasaan anak kecil atau cinta 
monyet. Kemudian saya pacaran dengan 
itu dengan yang sesama etnis itu tapi 
ternyata saya merasa tidak cocok dan saya 
lebih nyaman bersama dengan itu calon 
suami saya waktu itu. Jadi saya putuskan 
pacar saya yang sebelumnya lalu saya 
pacaran dengan calon suami..pacaran 
dengan suami saya. 

  



41.  Berarti itu tahun berapa tadi? Tahun 2001   
42.  SMP kelas.. SMP kelas 2   
43.  Sampai akhirnya memutuskan untuk 

menikah? 
Iya    

44.  Menikah usia berapa? 22 hampir 23   
45.  Tahun?  Tahun 2009   
46.  Itu lama pacaran? Hampir 9 tahun..   
47.  Lama juga ya.. Maaf, 2001 sampai 2009, berarti 8 tahun 

lebih  
  

48.  8 tahun lebih, ya berarti lama juga ya.. Lama    
49.  Kemudian akhirnya ketika pacaran itu kok 

bisa lama sekali sampai memutuskan 
akhirnya menikah? 

Waktu itu saya pacarannya dimulai dari 
waktu orangtua tidak menyetujui, jadi 
kami pacaran tanpa sepengetahuan 
orangtua saya,.ee..saya berusaha 
menyelami, ehm..saya berusaha 
menjajaki suami saya itu sebetulnya 
seperti apa, saya tidak mau nantinya 
saya salah langkah. Karena ini saya kan 
termasuknya nekat, pacaran tanpa 
sepengetahuan orangtua saya. Saya 
berusaha menyelami dan mengenal 
lebih jauh dia dengan keluarganya dan 
sampai pada saat saya yakin. Saya 
merasa yakin dan saya merasa sudah 
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Subyek berusaha untuk 
mengenal karakteristik dari 
pasangannya. 
 
 
 
Subyek berusaha untuk 
mengenal karakteristik dari 



dewasa, saya memberanikan diri untuk 
mengatakan kalau saya sudah pacaran 
dengan yang beda jenis..eh, maaf beda 
etnis itu kepada orangtua saya tepatnya 
tahun 2007. Saya baru mengatakan kepada 
orangtua saya.     

pasangannya. 
 
 
 
 
 
 

50.  Tadi kan Anda mengatakan menyelami 
bagaimana suami dan bagaimana 
keluarganya, sejauh mana Anda mengenal 
suami dan adat istiadatnya mungkin? Atau 
sejauh mana keluarganya? 

Ehm, saya selama pacaran itu berusaha 
mengenal suami dan keluarga serta adat 
istiadat, adat istiadatnya sedalam 
mungkin, saya berusaha mengetahui 
dan menyelami itu sedalam mungkin 
agar saya bisa masuk di dalam keluarga 
suami saya. Seperti misalnya ternyata 
walaupun keluarga suami saya itu keluarga 
Katolik,ternyata  kalau lebaran juga ada 
acara seperti nyekar atau apa ya? Tilik 
kubur gitu di hari lebaran pertama. 
Saya juga mulai ikut, saya ikut ke 
acara-acara seperti itu. Kemudian kalau 
natal kumpul dengan keluarga, saya juga 
ikut, ehmm, pokoknya saya sudah 
menganggap mereka seperti keluarga saya 
sendiri.    
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Subyek berusaha untuk 
menyesuaikan dirinya 
dengan adat istiadat dari 
suami 
 
Subyek berusaha untuk 
menyesuaikan dirinya 
dengan kebiasaan dari 
keluarga suami. 



51.  Kemudian,.ee..sejauh apa ya, Anda 
mengenal adat-istiadat itu? 

Sebetulnya adat istiadatnya gak jauh beda 
ya,.seperti adat istiadatnya yang diajarkan 
orangtua saya pada waktu kecil seperti, 
orang, mungkin orang jawa itu lebih halus, 
ehm lebih apa ya? Lebih halus seperti 
misalnya, ehm.. 

  

52.  Bahasanya mungkin? Atau perilakunya Ya peribahasanya, cara bertutur katanya, 
tidak seperti kalau yang dikeluarga saya itu 
kalau berkata lebih ceplas-ceplos, kalau 

  

53.  Oo, lebih blak-blakan gitu? He e, kalau di suami saya itu kalau 
mengatakan sesuatu lebih halus gitu..  

  

54.  Jadi maksudnya? Penyampaian pesannya itu lebih halus, 
lebih mengena di perasaan itu, ya seperti 
itu, seperti itu mungkin. 

  

55.  Perbedaan yang keliatan sekali apa 
ya?Misalnya..selain itu? 

Ya, hari raya jelas berbeda. Kalau di 
adat Tionghoa kan ada Imlek itu  kalau 
di suami tidak ada tapi ehm, selain hari 
natal paskah kami juga ikut merayakan 
kalau ada lebaran itu, kami ikut misalnya 
tilik..nyekar itu tadi atau ikut salam-
salaman dengan tetangga yang merayakan 
hari raya lebaran.  
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Adanya perbedaan latar 
belakang budaya antara 
subyek dan suami. 

56.  Kemudian akhirnya.. Akhirnya?    
57.  Anda memutuskan untuk menikah dengan Tahun 2009 itu juga setelah saya lulus   



suami itu kapan? kuliah  
58.  Setelah lulus kuliah langsung memutuskan 

untuk menikah? 
Iya    

59.  Waktu itu bagaimana tanggapan orangtua? Waktu itu sebetulnya orangtua tidak 
setuju, karena saya melangkahi kedua 
kakak saya yang laki-laki. Ehm, lalu saya 
berusaha untuk meyakinkan kalau saya 
sudah siap dan kalau saya sudah yakin 
dengan calon suami saya waktu itu. Terus 
saya memaksa, sedikit memaksa orangtua 
saya gtu, saya mau menikah 
mah..pah..ehm, saya gak mau..dengan 
cara saya bilang ke mereka kalau saya 
gak mau memberatkan mereka 
mengenai biaya pernikahan atau yang 
lain sebagainya itu, kami  bersepakat 
untuk menyelesaikannya berdua saja 
gitu agar kami tidak merepotkan kedua 
orangtua saya dan agar kami 
diperbolehkan untuk menikah tahun 2009 
itu juga. 
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Kebiasaan orang Cina, 
ketika menikahkan 
anaknya, yang tertua lebih 
dahulu. 
 
 
 
 
 
 
Kesiapan subyek dalam hal 
keuangan. 

60.  Akhirnya diijinkan atau..  Diijinkan, akhirnya setelah ada sempat 
pertengkaran, sempat kami bertengkar 
waktu itu karena orangtua tidak 

  



mengijinkan, lalu saya berusaha untuk  
meyakinkan lagi dan saya sedikit memaksa 
dan akhirnya orangtua mengijinkan.  

61.  Tau kira-kira, tau kenapa akhirnya 
orangtua mengijinkan? Apa karena sedikit 
memaksa atau..  

Ya..karena saya memaksa itu, waktu saya 
akan menikah itu sebetulnya sudah 
tidak ada masalah dalam hal etnis ya, 
orangtua saya sudah tidak 
mempermasalahkan etnis, etnisnya 
calon suami saya lagi tapi saya tidak 
diijinkan waktu itu kan karena mereka 
mengira saya kan masih terlalu muda 
kemudian saya melangkahi kedua kakak 
saya, idealnya kan orangtua mungkin 
kepengennya anaknya berurutan menikah 
dari yang paling tua sampai yang kecil. 
Nah, posisi saya sebagai anak yang paling 
kecil idealnya saya kan yang paling 
terakhir menikah. Lalu, tapi dengan saya 
memaksa itu, kemudian saya meyakinkan 
mereka, udah kami akan menikah dengan 
biaya sendiri tanpa merepotkan mereka itu 
dan suami saya juga meyakinkan mereka 
akhirnya mereka setuju. Akhir tahun 2009 
bulan Desember kami menikah.      
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Ketika menikah orangtua 
subyek sudah tidak 
mempermasalahkan 
perbedaan etnis yang ada. 



62.  Untuk kebiasaan di keluarga Anda tentang 
pernikahan itu seperti apa? 

Ehm, menurut orangtua saya kebiasaan di 
keluarga itu tu kalau ada anak yang 
menikah itu yang menikahkan orangtuanya 
jadi anak tinggal terima jadi orangtua yang 
keluar biaya dan mengurus segalanya, 
mungkin seperti itu ya? Tapi karena saya 
tidak mau merepotkan mereka, saya juga 
sedikit, karena dengan sedikit memaksa itu 
saya memutuskan untuk tidak mengikuti 
adat seperti itu. Ehm, apa ya? Itu kan cuma 
adat dan realitanya seperti ini dan waktu 
itu orangtua saya sebenarnya sedang  ehm, 
kurang..kondisi financialnya habis jatuh, 
jadi saya tidak mau membebani mereka, 
kami memutuskan untuk menikah dengan 
biaya sendiri dan mempersiapkan semua 
sendiri.      

  

63.  Ketika menikah adat yang digunakan adat 
Anda atau adat suami? 

Sebetulnya nasional ya, tapi kami tidak 
menggunakan kebaya atau jarik itu kami 
menggunakan gaun, ehm, tapi selebihnya 
seperti orang menikah  pada umumnya itu. 
Nasional, jadi kami tidak menggunakan 
adat Tionghoa ataupun adat Jawa.  

  

64.  Sebenarnya harapan orangtua mengenai Harapannya, ehm, ya mungkin mereka   



pasangan hidup Anda itu yang seperti apa? berharap saya mendapatkan suami yang 
satu etnis.  

65.  Pernah disampaikan ya sama orangtua? Waktu kecil, waktu kecil pernah 
disampaikan. 

  

66.  Waktu itu apakah orangtua akhirnya 
merelakan..bagaimana perasaan orangtua 
setelah Anda menikah? 

Mereka terlihat bahagia, mereka turut 
bahagia dengan kebahagiaan saya karena 
sejak waktu tahun 2007 itu mereka sudah 
bisa menerima suami saya yang beda etnis 
dan sampai pada saat saya menikah itu 
semua terlihat bahagia.  

  

67.  Berarti sudah menerima ya? Ya sepertinya sih gitu ya..   
68.  Kok sepertinya kenapa tuh? Ehm, sepertinya, ehm, saya waktu dari 

tahun 2007 itu sampai minggu lalu saya 
merasa orangtua saya itu sudah yakin dan 
saya merasa orangtua saya sudah bisa 
menerima suami saya apa adanya dengan 
perbedaan etnis yang ada tapi minggu lalu 
ada masalah, ehm, sebetulnya masalahnya 
bukan karena..awal mulanya bukan karena 
etnis, perbedaan etnis ya. Saya kan sudah 
memiliki anak, anak saya itu cucu 
pertama..ini ceritanya agak panjang ..  

  

69.  Gak papa.. Anak pertama itu, anak pertama saya itu 
cucu pertama dari mamah dan papah dari 

  



orangtua saya. Terus, mereka itu 
sayangnya mungkin kalau saya bilang 
sedikit berlebihan terhadap anak saya itu  

70.  Karena mungkin cucu pertama? Nah, mungkin itu, yang kedua orangtua 
terutama papah itu suka sekali sama anak 
kecil. Nah, sayang yang berlebihan itu 
membuat masalah. Membuat kami jadi 
ada masalah. Waktu itu kami..nah, 
orangtua saya itu kadang terlalu ikut 
campur di dalam urusan keluarga saya. 
Saya kan sebagai orang yang sudah 
berkeluarga ingin memiliki privasi dalam 
keluarga kecil saya itu. Nah, mungkin 
mereka masih berpikir saya anak paling 
kecil atau mungkin juga saking sayangnya 
sama anak saya kadang mereka itu terlalu 
ikut campur di urusan keluarga, keluarga 
kecil saya ini gitu. Ehm,       
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Orangtua subyek yang 
terlalu ikut campur dalam 
kehidupan rumah tangga 
subyek. 

71.  Contohnya?  Contoh kongkrit masalahnya itu?   
72.  Contohnya ikut campurnya dalam masalah 

apa? 
Misalnya, hal sepele dalam mbangun 
rumah. Itu berdua kami, saya dan suami 
misalnya inginnya A, tapi papah tu 
memaksa ini bagusnya B, terus karena 
suami saya ya menghormati tapi dan 

  



mungkin juga gak enak sama papah jadi 
ikutnya B tapi ternyata setelah 
bangunannya jadi bagusnya yang A gitu. 
Jadi kadang ada penyesalan di belakang 
karena, ehm mungkin kan orangtua, 
pribahasa orangtua selalu benar itu tidak 
berlaku buat kami. Mereka juga kadang  
membuat kesalahan gitu lho. Terus 
kemaren ada masalah, kemaren ada 
masalah itu. Ehm, apa ya? Karena masalah 
anak itu kasih sayang papah itu terlalu 
berlebihan sama anak saya itu. Terus, 
ehm..jelasinnya py? Ehm, sebentar..         

73.  Ee..maaf ya ada kesalahan teknis, ee bisa 
dilanjutkan setelah masalah bangunan, 
ehm kira-kira ada masalah lain apa? 

Ehm, baru minggu lalu kebetulan kami ada 
masalah. Kebetulan kami sekeluarga kan 
pergi. Ehm, langsung masuk ke 
masalahnya aja ya? Nanti uraiannya 
setelah itu..  

  

74.  Iya..  Sekeluarga pergi dengan orangtua dengan 
mamah papah. Nah, pada saat itu, ee..ada 
masalah waktu anak saya digendong sama 
papah saya. Sebenarnya gini kasih sayang 
dari papah mamah saya terutama dari 
papah saya tu kadang terlalu berlebihan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



pada anak saya, jadi kadang itu 
mengganggu privasi keluarga kecil kami. 
Nah, waktu pergi itu, suami saya lagi bawa 
belanjaan banyak dan saya lagi ada di 
penitipan barang, nah anak saya lagi 
digendong sama engkongnya lalu ehm, 
anak saya ini megang alarm, alarm di kasir 
dan bunyi. Pada saat itu dilihat orang 
banyak tapi tu engkongnya nda sadar kalau 
diliati orang banyak. Suami saya 
mengingatkan, “jangan nyo..” sekali, dua 
kali terjadi lagi seperti itu, “jangan nyo..” 
yang ketiga kok malah diterus-teruskan 
nah, kesabaran suami saya mungkin habis 
dan dia agak keras bilang “jangan ong..” 
nah, terus mamah saya kaget, emaknya. 
Suami kok teriak keras kayak gitu, terus 
setelah dari itu sebetulnya kami tidak ada 
masalah kami pulang lalu makan. Nah, 
waktu setelah makan itu kami pergi lagi ke 
toko baju ke toko, terus si nyo-nyo lagi 
digendong sama papahnya nah, tau-tau 
diminta sama engkongnya. Diminta sama 
engkongnya nyo-nyo itu mau digendong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sama engkongnya karena dia itu lebih 
dekat sama engkongnya dibanding sama 
papahnya. Nah, terus malah si emak 
bilang, “udah-udah nanti di luar wae 
digendong papah.” Nah, itu kan suami saya 
otomatis tersinggung dan saya sebagai istri 
ya loh kok gitu. Lah, itu disebab..nyo-nyo 
itu lebih dekat sama orangtua saya 
disebabkan karena intensitas waktu 
bertemu dengan suami, dengan papahnya 
itu lebih sedikit dibanding dengan emak 
engkongnya. Karena papahnya itu kerja 
dan punya sambilan jadi dia bertemu 
dengan papahnya itu hanya sebentar 
sedangkan kalau dengan emak engkongnya 
di waktu main itu pagi dan sore. Jadi dia 
lebih dekat dengan emak engkongnya. 
Lalu setelah peristiwa itu saya bin..ehm, 
anu membahas dengan suami saya sampai 
di rumah, sampai di rumah itu saya 
mbahas kok kaya gini, terus saya gak 
ingin kejadian kaya gini terjadi lagi dan 
saya sebetulnya sedikit jengkel dengan 
kedua orangtua saya, kenapa kok dia 
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Subyek dan suami menjalin 
komunikasi untuk 
menyelesaikan masalah. 
 



seperti, mereka seperti itu terhadap suami 
saya terus kami diam. Nah, keesokan 
harinya, suami, keesokan harinya saya 
datang ke rumah orangtua kemudian,.itu 
waktu pagi-pagi ya, sebetulnya papah 
masih tidur, engkongnya tu masih tidur, 
tau-tau bangun, panggil anak saya, lalu 
mau digendong lagi, nah, saya karena 
masih terbawa semalam, saya ndak sadar 
ngomong agak keras, “udah ndak usah 
ndak usah nanti malah geger lagi.” Bahasa 
Indonesianya nanti malah rame lagi 
bertengkar lagi. Nah itu, maksud saya 
kan nanti malah saya ada masalah lagi 
dengan suami saya atau orangtua saya 
itu ada masalah lagi dengan suami saya. 
Nah terus papah jadi mikir setelah saya 
gertak itu, saya ngomong agak keras dia 
jadi mikir apa gara-gara semalam, kemaren 
waktu pergi itu ada masalah waktu mau 
digendong sama, nyo-nyo waktu mau 
digendong sama papahnya nyo-nyo ndak 
mau malah lebih milih sama engkongnya 
itu. Nah, sebetulnya mereka itu tau mereka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posisi subyek sebagai anak 
dan istri ketika terjadi 
masalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



itu sadar kalau peristiwa itu tu menyakiti 
hati suami saya. Nah, terus kami waktu itu 
diam jadi seharian itu kami diam kami 
ndak apa ya? Kami ndak bersinggungan 
dengan orangtua saya. Keesokan harinya 
mamah saya datang dengan membawa 
uang, terus mengembalikan sejumlah uang 
yang sebelumnya dipinjamkan suami saya 
untuk modal, eh untuk maaf untuk..untuk 
keperluan mereka, mereka kan butuh uang 
bulan lalu suami saya meminjamkan 
dengan ikhlas sebetulnya dan itu belom 
saatnya untuk dibayarkan kok sudah 
dikembalikan uangnya. Nah, terus saya 
tanya sama mamah, “kenapa kok 
dikembalike? Itu kan bisa buat modal dulu, 
bisa buat dipake yang lain dulu” terus 
mamah bilang “dah ndak usah jebule 
bojomu ngono owk” ngomong gitu. Nah, 
waktu itu saya masih berusaha sabar 
“maksude ngono ki pie? Itu dah pake’o sik 
uang’e wong saya, aku belom butuh, aku 
ndak butuh pake’o dulu” terus pertama 
mamah cuma bilang “anak’e digendong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



engkong’e kok rak entuk? Bojomu ngono 
owk”. Ya bukane gitu to mah maksude 
mah, aku bilang gitu. Terus setelah itu aku, 
saya mbujuk mamah lagi dah uang’e pake 
dulu wong kami minjemi ya ikhlas ndak 
ada maksud apa-apa. Terus uang’e dipake 
lagi, terak…uang’e dipake lagi. Nah, 
keesokan harinya dikembalikan lagi uang 
itu, saya tanya lagi, “Loh kenapa mah? 
Njawab lagi mamah, “wes rak usah, wong 
mamah wes ada uang, uang’e dah ndak 
dipake lagi, nih tak kembalike wae, wong 
bojomu ngono owk.” Gitu lagi 
ngomongnya, nah itu terus saya naik 
pitam, “maksude bojomu ngono owk ki 
gimana mah?” terus dia bilang “Lha 
ndisik’e kowe ngomong bojomu, 
apa..orangnya tu baik mah, walaupun 
beda kulit orangnya tu baik mah ndak 
kaya sing mamah pikir”. Lha saya kaget 
tau-tau mamah mbahas kulit terus saya 
jengkel saya langsung, saya ndak nyangka 
kenapa kok masalah yang lalu bisa dibahas 
lagi sekarang, itu kan masalah sudah 
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subyek dan suami yang 
kembali diungkit oleh 
orangtua subyek. 
 
 



sekian tahun  yang lalu saya kira sudah 
hilang saya kira tu mamah sudah bisa 
terima suami saya apa adanya ternyata 
malah mamah masih menyimpan, 
menyimpan apa ya? Menyimpan 
perbedaan itu dalam hatinya. Saya jengkel 
saya marah terus saya tutup pintu. 
Owh,.saya bilang saya bilang sebelumnya 
saya sebelum nutup pintu saya bilang “dah 
mah moga-moga mantumu yang Cina dua 
itu bisa lebih pengertian mbe mamah bisa 
lebih sayang mbe mamah. Terus saya tutup 
pintu saya masuk karena saya sudah 
jengkel sekali pada saat itu. Saya kecewa 
kenapa kok mamah masih nyimpan ehm, 
perasaan itu dalam hati.                                  

75.  Setelah kejadian itu, sekarang bagaimana 
keadaannya? 

Saya masih diam dengan suami saya. Oh 
keesokan harinya, dua hari setelahnya, kita 
kesana..dua hari setelahnya saya berpikir 
dengan suami saya, keadaan seperti ini tu 
ndak enak, nggandul, punya rumah deket 
orangtua di depan tapi kok ada masalah 
gini mending kita selesaikan aja misalnya 
mau pecah ya pecah atau kalau perlu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



kita yang mengundurkan diri dari 
keluarga, nah saya sempat berpikir 
seperti itu, ehm, karena ternyata suami 
saya belum bisa diterima apa adanya 
dalam keluarga saya. Terus, saya 
malamnya ke sana dengan suami dan anak 
saya bilang “sebetulnya masalahnya tu 
apa? Ehm, terus suami saya juga 
mengclearkan masalah dia bicara keras 
waktu di swalayan itu sebetulnya ndak ada 
apa-apa tapi cuma mau menjelaskan kalau 
itu tu salah ya harus dibenarkan terus 
masalah itu..engkongnya tu sudah 
melanggar komitmen kalau kan saya sudah 
bilang berkali-kali kalau papahnya sedang 
ada di rumah diusah..nyo-nyo tu harus 
sama papahnya jangan diganggu. Ya itu 
dia sudah melanggar komitmen seperti itu. 
Lalu malah papah bilang, ehm, apa 
bilang..ya minta maaf yang itu terus papah 
ternyata sakit hati dengan saya bicara keras 
waktu pagi-pagi tu yang waktu papah mau 
gendong anak saya, saya bilang “ndak usah 
gendong-gendong nko nda geger” itu 

 
B1 

 
Latar belakang suami yang 
masih belum bisa diterima 
oleh orangtua subyek. 



papah ternyata sakit hati saya bilang 
seperti itu. Jadi kami langsung miss 
communication. Nah kemudian setelah 
peristiwa itu. Ehm, suami dan saya 
berusaha apa ya?menjalani hidup kami 
kembali, berusaha baik-baik lagi tapi kami 
ndak mau dekat itu lagi dekat dengan 
orangtua karena ternyata orangtua masih 
menyimpan perasaan seperti itu kepada 
kami. Tapi orangtua saya juga berusaha 
baik-baik lagi sama kami. Ehm,ya  biarlah 
nanti mungkin nanti waktu yang bisa 
menjawab semuanya entah itu bisa 
kembali seperti semula atau atau terus 
begini.         

76.  Berarti sampai sekarang bisa dibilang 
masalah yang kemarin selesai?  

Iya..iya dianggap selesai.   

77.  Hmm, oya,. Berarti sekarang ini kondisi 
juga masih baik-baik aja? 

Dianggap baik-baik aja.   

78.  Dianggap baik-baik aja..ya gak 
papa..kemudian ke pertanyaan 
selanjutnya,ee harapan apa sih setelah 
menikah dari Anda? Untuk keluarga kecil 
ini..  

Ya kami bisa hidup bahagia bersama 
sampai selamanya, mendidik anak 
membesarkan anak bersama. Ya.. itu aja 
sih harapannya, harapan saya.  
 

  



79.  Kemudian bagaimana tentang harapan 
untuk kehidupan seksual Anda 
berdua?bagaimana dengan perilaku seksual 
suami?dan bagaimana dengan Anda?  

Kehidupan seksual sih baik-baik aja. Kami 
jalani seperti pasangan pada umumnya 
tidak ada masalah dan suami saya juga 
tidak pernah menuntut macam-macam 
ya..kami jalani itu semua seperti keluarga 
umumnya.  

  

80.  Nah, setelah menikah bagaimana sifat atau 
perilaku suami? Kan kata orang setelah 
menikah aslinya baru keliatan nih, lha 
bagaimana dengan Anda? 

Hmm, saya sih sudah tau suami saya 
luar dalam ya..sejak pacaran itu sampai 
sekarang jadi ya saya tidak kaget, tidak, 
ya merasa biasa saja, seperti kami pacaran 
dulu kadang kata-kata mesra masih sering 
diucapkan, seperti aku sayang kamu atau 
kangen. Sama seperti dulu tidak ada yang 
berubah. Jadi kehidupan rumah tangga 
kami saya merasa tidak membosankan 
nampaknya. Kami masih bahagia, tambah 
bahagia lagi dengan adanya anak.     

 
A1 

 
Subyek sudah mengenal 
pribadi suami 

81.  Sifat-sifat dan perilaku suami yang tidak.. Tidak menyenangkan?   
82.  Tidak menyenangkan? Ada.. kalau nonton tv tu tidak bisa 

diganggu, anaknya mau nangis mau apa, 
dipanggil sampai 10 kali, kalau sudah 
seneng sama tvnya ya tvnya itu yang 
dilihat, itu masalahnya..hehe sama kalau 
tidur ngoroknya gak kira-kira..hehehe      

  



83.  Kalau kelebihan suami apa nih? Banyak,.ehm..kelebihan berat 
badan..hehehe salah satunya. Enggak sih, 
apa? Kelebihan suami banyak sih, dia itu 
dulu sampai sekarang enggak berubah ya, 
orang yang saya kagumi, ehm..orang yang 
apa? Disiplin, orang yang berkomitmen, 
sayang sama keluarga lebih dari segalanya. 
Ehm, ya pokoknya dia itu suami yang ideal 
menurut saya.   

  

84.  Bagaimana nih kalau setelah Anda tau 
perilaku suami seperti itu, kemudian 
bagaimana Anda menyesuaikannya? 

Maksudnya keburukannya tadi itu?   

85.  Iya.. Kalau saya kira masalah tv itu apa masalah 
sepele sebetulnya, ya nanti diteriakin atau 
ditepuk atau dipukul dijiwit gitu kan 
ditanggapin terus masalah tidur itu ya 
kalau dia kecapean aja sih. Gak ada sih, 
gak ada masalah yang serius. Apa?bisa 
kami lalui bersama semua masalah itu.     

  

86.  Kalau pendapat suami tentang diri Anda 
apa nih?setelah menikah.. 

Untuk saya? Ehm, mungkin dia juga tidak 
kaget ya dengan saya yang seperti ini, dia 
juga sudah mengenal saya luar dalam, 
kebaikan keburukan saya. Orangnya 
teledor, hehe..orangnya teledor, ya 

  



mungkin itu ya..nanti lebih jelasnya Anda 
tanyakan langsung pada suami saya. 

87.  Kemudian setelah menikah bagaimana nih, 
kondisi perekonomian? 

Hmmm…ya sejauh ini sih Tuhan masih 
baik ya sama kami, walaupun pengeluaran 
banyak tapi ada aja pemasukan. Walaupun 
dipikir mustahil dengan kondisi 
pengeluaran sebanyak itu tapi kami 
sepertinya masih bisa hidup masih bisa 
seneng-seneng sampai sekarang ya..   

  

88.  Kan kalau misalnya,.Anda pernah dengar 
gak kalau misalnya menikah dengan beda 
etnis itu nanti akan perekonomiannya sulit 
atau bagaimana gitu?  

Ndak pernah dengar tu..malah saya belom 
pernah mendengar itu ya, belom pernah 
dengar.. 

  

89.  Tapi sebelum ini gak papa ya? Gak ada masalah.   
90.  Gak ada masalah? He eh.   
91.  Kemudian bagaimana Anda 

menyesuaiakan diri dengan adat istiadat 
dari keluarga suami? 

Hmm..menyesuaikan diri..ya saya ikut 
kalau ada kegiatan keluaraga misalnya 
kaya nyekar di awal di hari pertama 
lebaran itu saya ikut terus kalau ada 
kumpul-kumpul acara semacam arisan 
keluarga atau di natal atau paskah 
berkumpul ya saya ikut. Saya berusaha 
bisa masuk di keluarga suami saya.   
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Penyesuaian diri subyek 
terhadap kebiasaan 
keluarga suami. 
 
 
 
Penyesuaian diri subyek 
terhadap kebiasaan 
keluarga suami. 



92.  Ada gak sih harapan dari keluarga besar 
mengenai jumlah anak?  

Tidak ada.   

93.  Kemudian selama ini situasi atau kondisi 
apa yang dirasa paling sulit? 

Maksudnya di hidup..di kehidupan 
keluarga kecil kami? Paling sulit..paling 
sulit dulu tu di awal menikah ya karena 
kami menikah dengan biaya sendiri 
ehm, kami menikah dengan biaya 
sendiri, ehm, lalu awal menikah itu kami 
mengalami ya kaya kata orang itu makan 
sepiring berdua. Mungkin ya tidak setragis 
itu tapi kami mengalami hal itu ya..uang 
pas-pasan padahal hidup masih sebulan 
lagi gajian masih lama. Ya itu, tapi kami 
bisa melewatinya berdua bulan-bulan 
pertama, setelah itu kami berusaha menata 
hidup kami kembali dan semuanya 
berjalan lancar hingga sekarang.    

 
 
 

 
 
Kesulitan ekonomi di awal 
pernikahan. 

94.  Kemudian ada pesan nggak untuk 
pasangan yang menikah beda etnis seperti 
Anda? 

Saran? Ya terutama buat penulis ya..hehe    

95.  Ya gimana? Mungkin masalah etnis suatu saat mungkin 
bisa, bisa muncul jadi kami, kita sebagai 
pasangan yang beda etnis hendaknya apa 
ya? Semacam berjaga-jaga jangan terlalu 

  



terlena dengan keadaan yang selama ini 
mulus-mulus saja. Namanya orang hidup 
itu pasti ada masalah. Apalagi kita yang 
beda etnis entah itu nanti masalah kecil 
atau besar mungkin bisa terucap kata-kata 
etnis itu dari keluarga atau orang terdekat 
kita. Jadi Iya sebaiknya kita menyiapkan 
hati untuk kalau misalnya terjadi peristiwa 
seperti itu.  

96.  Yak itu aja?  Iya    
97.  Yak, terima kasih sekali untuk 

wawancaranya.  
Iya sama-sama.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara 2 : Senin, 30 Juli 2012 / 20.00-20.30 WIB 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 
1.  Yak, terima kasih untuk waktunya bersedia 

di wawancara kembali. Pertanyaan yang 
mau saya ajukan pertama, tolong ceritakan 
tentang suami Anda? Bagaimana tentang 
kebiasaannya? 

Hmm..selamat malam, kebiasaan suami 
saya sama seperti orang lain ya..mungkin 
yang membedakan dia suka seni, dia suka 
musik, jadi hampir tiap hari pasti ada 
musik di rumah saya. Kemudian dia suka 
komputer, jadi sering apa ya? kalau ada 
waktu luang menghabiskan waktu di depan 
komputer. Gitu aja sih yang membedakan 
dengan yang lain mungkin.   

  

2.  Kemudian apakah kebiasaan suami itu 
mengganggu anda atau tidak? 

Hmm..selama ini sih tidak, dia kalau main 
komputer juga kalau benar-benar waktunya 
luang. Selama ini sih tidak, dia lebih 
mengutamakan keluarga dibanding dengan 
kebiasaannya itu.  

  

3.  Kemudian dulu nih, ketika pertama kali 
dikenalkan dengan keluarga suami 
bagaimana? 

Hmm..mungkin awalnya mereka kaget ya.. 
terutama ayah dari suami saya, pernah 
bilang..”apa sesuk nek dadi bojomu doyan 
tempe gembus?” pernah bilang seperti itu, 
tapi terus ee..terus selang berjalannya 
waktu, ee mereka semua bisa menerima 
saya apa adanya, mereka semua tidak 
membedakan saya.   

  



4.  Waktu itu selain orangtua, selain ayah 
ya..ayah suami, bagaimana dengan 
saudara-saudaranya? 

Ya awalnya mereka semua kaget 
sepertinya, tapi terus mereka semua 
menghargai saya dan makin lama bisa 
menerima saya..mereka menerima saya 
dengan keadaan saya yang berbeda 
dengan mereka tapi mereka tidak 
membedakan dan mengganggap saya sama 
dengan mereka gitu.  

 
 

C3 

 
 
Subyek dapat diterima di 
keluarga suami. 

5.  Kemudian bagaimana setelah itu hubungan 
Anda dengan orangtua suami dan saudara-
saudaranya? 

Baik..baik sekali malah, ibu dari suami 
saya tu malah sangat sayang sama saya. 
Lebih sayang dengan saya dibanding 
dengan suami saya, sampai kalau ada 
masalah pasti yang disalahkan malah 
suami saya.  

C3 Subyek memiliki hubungan 
yang baik dengan orangtua 
suami. 

6.  Terus dengan kakak-kakak bagaimana? Dengan kakak-kakak juga semua baik, 
mereka welcome dengan saya. Ya baik 
semuanya, menganggap saya sebagai 
adiknya sendiri gitu. 

C3 Subyek memiliki hubungan 
yang baik dengan saudara 
suami. 

7.  Kalau boleh tau suami itu berapa 
bersaudara ya? 

Ehmm..9 bersaudara, anak ke-9 dari 9 
bersaudara.  

  

8.  Berarti paling kecil, keluarga besar ya? Ya.   
9.  Waktu masalah apa, kok sampai suami 

disalahkan? 
Enggak sih, maksudnya hal sepele 
misalnya terlihat kaya kami bertengkar 
masalah sepele gitu pasti ibu tu membela 

  



saya dibandingkan suami saya. 
10.  Oya, kemudian selain Anda sudah 

mengenal suami lama dan Anda sudah 
merasa dewasa waktu itu ya..ada 
pertimbangan lain ketika memutuskan 
untuk menikah? 

Ya pertimbangan saya ya..sepertinya tu ini 
sudah waktunya gitu, saya sudah waktunya 
mengakhiri masa pacaran ini, karena saya 
sudah yakin dan merasa cukup umur 
dan waktu itu suami saya saya kira 
sudah cukup umur, nanti kalau saya 
tunda-tunda malah kasihan dia, 
menikah di usia yang agak tua. Jadi, 
dengan pertimbangan usia dan apa? Yang 
pertama ya kemantapan kami, kecocokan 
kami, dan terakhir usia itu mempengaruhi 
keputusan kami untuk menikah saat itu.  
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Subyek menikah di usia 
yang cukup dan 
mempertimbangkan usia 
suami yang sudah cukup 
dewasa. 
 

11.  Kalau dengan pertimbangan ekonomi 
bagaimana? 

Ehm, ekonomi juga sih,.sebetulnya..oh 
ya, saya malah pertimbangan ekonomi 
juga pengaruh, waktu itu saya..suami 
saya sudah berhasil memiliki rumah, 
sudah berhasil kredit rumah jadi saya 
lebih mantap lagi untuk siap 
hidup..menikah dengannya dan 
pekerjaannya saya pikir juga, apa itu 
ya? sudah mantap dia sudah bisa 
menghidupi keluarga saya dengan 
penghasilannya waktu itu.   

  
 
 
Pertimbangan ekonomi 
sebelum memutuskan 
untuk menikah. 



12.  Oya, waktu itu Anda menikah kan 
melangkahi kedua kakak Anda, bagaimana 
waktu itu? Bagaimana dengan kakak 
waktu itu? 

Awalnya tidak setuju semua ya, mereka 
merasa kok dilangkahi,.kok..maksud saya 
seharusnya kan mereka dulu mengapa kok 
malah saya dulu yang malah mau 
menikah? Sebetulnya mereka, waktu 
pertama mendengar saya mau menikah 
mereka tidak setuju. He em, tidak setuju, 
malah sampai pada akhirnya sampai 
sebelum saya menikah tu kakak saya yang 
kedua itu sudah putus, jadi dengan 
terpaksa kakak saya yang kedua itu 
akhirnya menyetujui karena waktu itu dia 
juga tidak ada pasangan kan..lha terus 
kakak saya yang pertama ini terpaksa 
setuju. 

  
 
 
 
Penolakan dari saudara 
subyek, sebelum subyek 
menikah. 

13.  Kok terpaksa setuju kenapa? Terpasa setuju karena..sebetulnya dia 
waktu itu juga sudah ada pasangan dia 
ingin kalau dia dulu baru saya. Tapi, 
karena saya mendesak orangtua untuk saya 
segera dimantapkan hubungan saya itu, 
akhirnya..dia kan memang belom siap 
waktu itu, memang belom siap. Melihat 
kesiapan orangtua lebih mendukung ke 
saya gitu kan daripada ke kakak saya itu, 

  



karena kakak saya juga belom tunangan 
waktu itu, belom ada persiapan apa-apa 
sedangkan saya, saya sudah merasa siap, 
rumah juga sudah ada, saya sudah 
tunangan dan tinggal tunggu apa lagi gitu? 
Terus akhirnya kakak saya yang pertama 
itu mengalah. Jadi memperbolehkan saya 
duluan untuk menikah.  

14.  Sebelum menikah ada proses tunangan ya? Hu u   
15.  Waktu kapan itu? Mei 2009   
16.  Mei 2009..kemudian berarti jarak tunangan 

sampai menikah tidak begitu lama ya? 
Hu u   

17.  Sebelum Anda lulus waktu itu ya? Saya sudah selesai skripsi tinggal tunggu 
wisuda waktu itu. 

  

18.  Kemudian, setelah kakak terpaksa 
menyetujui, akhirnya setuju, bagaimana 
hubungan kakak dengan suami?  

Kakak saya yang..dua-duanya apa yang 
pertama yang ditanyakan? 

  

19.  Yang pertama dulu.. Hubungannya dengan suami?   
20.  Hu u Hmm..awalnya sih, kakak saya itu 

sebetulnya gak papa ya..saya pikir kakak 
saya itu akhirnya bisa..dua-duanya ya 
kakak saya, bisa menerima suami saya, 
tapi yang membuat kakak saya yang 
pertama jadi diam dengan saya dan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



suami tu karena calon istrinya waktu 
itu, maaf pacarnya ya wong belom 
tunangan, pacarnya waktu itu masih 
apa ya istilahnya itu? Singkek gitu 
ya..keluarganya tu masih kolot, jadi dia 
itu tidak setuju kalau adik dari 
pacarnya itu dapat orang Jawa gitu. Jadi 
malah keluarga pacarnya itu seolah-oleh 
ikut campur ke keluarga saya gitu, malah 
dia menentang. Nah, terus karena kakak 
saya sangat sayang dengan itu, terus ikut 
menentang. Ikut, ee..awalnya ikut tidak 
memperbolehkan dengan kami, tapi 
kami..kakak saya dengan kami berdua itu 
terus diam. Dari mulai pacaran sampai 
kemaren Oktober, kemaren Oktober baru 
damai. Oktober 2011.. 

 
B1 

Perbedaan latar belakang 
subyek dan suami 
membuat hubungan suami 
dan saudara subyek 
menjadi tidak baik. 

21.  Baru damai? Iya..baru bisa omong-omongan lagi. Jadi 
kakak saya itu diam saya juga diam. 
Karena dia diam saya juga diam. 

  

22.  Tidak ada kabar atau.. Kakak saya sih tidak pernah menyalahkan 
saya, maksudnya terus setelah saya 
menikah itu tidak pernah mengolok-olok 
atau gimana tapi dia diam gitu lho..lha 

  



saya mengira kediamannya dia itu 
mungkin karena itu, karena istrinya 
sebetulnya, waktu itu masih pacarnya 
sih..tidak setuju dengan saya dan 
keputusan saya itu.   

23.  Tapi sekarang sudah tidak apa-apa ya? Kalau sekarang sih baik-baik saja..sudah 
biasa sih.. 

  

24.  Yak gitu aja untuk wawancaranya. Terima 
kasih. 

Ya..sama-sama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA DENGAN SUMBER LAIN 

 

Identitas Suami Subyek 1 

Nama    : JR 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 4 Januari 1980 

Usia     : 32 tahun 

Etnis    : Jawa 

Agama   : Katolik  

Pendidikan terakhir  : SMK 

Usia pernikahan   : 2 tahun 7 bulan 

Pekerjaan    : Karyawan Swasta / Wiraswasta 

Jumlah anak    : 1 (usia 18 bulan) 



Wawancara : Sabtu, 21 Juli 2010 / 17.55- 18.15 WIB 

Pertanyaan Jawaban 
Yak, terima kasih untuk waktunya bersedia di wawancara, yang 
pertama yang mau saya tanyakan tentang identitas Anda, tempat 
tanggal lahir dimana? 

He em.  
Semarang, 4 Januari 80 

Usia berarti sekarang? 32 
Etnis Anda? Jawa 
Pendidikan terakhir? SMK 
Agama?  Katolik  
Usia pernikahan? Dua setengah tahun 
Pekerjaan sekarang? Ehm, swata dan ehm, ya wiraswasta. 
Jumlah anak sekarang? Satu 
Nah kemudian, pertanyaan selanjutnya bisa tolong diceritakan 
kehidupan masa kecil Anda, adat apa saja yang dikenalkan oleh 
orangtua?  

Hemmm.. masa kecil saya, saya hidup di lingkungan yang 
mayoritas,ee..beretnis Jawa. Yang saya kenal pada saat kecil ya 
hanya etnis Jawa hanya pada saat saya sudah besar saya mulai 
berkembang karena teman-teman saya juga banyak yang berasal 
dari etnis lain jadi saya belajar lebih banyak tentang etnis yang 
lain. 

Adat-adat istiadat apa yang dikenalkan oleh orangtua kepada 
Anda? 

Ehmm, seperti layaknya orangtua yang dikenalkan ya adat-istiadat 
yang berlaku di keluarga itu, kalau saya ya etnis Jawa. Ee, seperti 
apa ya, ya seperti kebiasaan-kebiasaan orang Jawa itu, yang paling 
ee, apa ya? Yang paling..   

Yang mungkin sering dilakukan atau.. Yang sering dilakukan ya..sebenarnya ya ndak banyak sih kalu 



etnis Jawa kami ya kalau apa ya? Nyadran itu nyekar kalau pada 
saat lebaran itu kalau yang lain-lain sih gak ada ya..hanya itu. 

Kalau kebiasaan-kebiasaan itu yang setiap hari ada? Kebiasaan setiap hari ya sewajarnya kalau pagi ya sekolah kalau 
siang selesai sekolah ya..ya sewajarnya,. 

Lanjut aja deh, waktu itu kondisi perekonomian orangtua 
bagaimana? 

Kondisi perekonomian orangtua biasa saja tidak terlalu baik ya 
tidak terlalu buruk ya ndak, tapi karena memang keluarga kami 
keluarga besar makaya pas lah. Kalau dibilang kondisi 
perekonomian orangtua saya pada saat saya masih kecil ya pas 
bisa untuk hidup sekeluarga. 

Ee, tadi kan Anda bilang tinggal di tempat mayoritas etnis yang 
sama dengan etnis anda ya?   

Ya  

Kemudian bagaimana situasi tempat tinggal Anda dulu? 
Bagaimana sosialisasinya? 

Sosialisasinya ya berlangsung dengan baik. Kami kalau ada 
kegiatan selalu mengikuti kegiatan yang ada. Terus kalau misalnya 
ada hal yang apa, kalau orang Jawa bilang ada Gawe yang besar ya 
kami ikut juga nimbrung di situ untuk sekedar membantu ya 
seperti itu sewajarnya kalau kita, ehm, hidup di masyarakat.     

Kemudian bisa diceritakan tentang perjalanan pendidikan Anda 
dari kecil? 

Ehm, dari kecil saya TK di deket rumah, ee, di TK Merpati 
tepatnya itu di Kaliwiru, ee SD saya di Aloysius itu juga deket 
tinggal nyebrang jalan aja. SMP saya di SMP negeri 5 terus ehm, 
sebenernya saya kepengen kuliah, pengen di SMA tapi karena 
orangtua saya sudah tidak bisa membiayai makannya..ehm, 
makannya saya memutuskan untuk masuk di SMK, dengan 
maksud nanti setelah lulus saya bisa bekerja, bisa langsung kerja.  

Bagaimana kondisi mayoritas siswanya itu beretnis apa? Etnisnya waktu di SMK itu lumayan banyak cuma mayoritas 



memang etnis Jawa. Yang disana setau saya ada etnis Cina, batak, 
ada sunda ada juga beberapa orang pa.., ambon juga ada tapi yang 
paling..mayoritas orang Jawa.  

Kegiatan apa saja yang pernah diikuti ketika sekolah dulu? Ya..selain pendidikan formal saya sering..apa ya? Bakti sosial. 
Lha Anda  kan bersekolah di dengan mayoritas etnisnya Jawa, 
terus padahal istri Anda kan etnis Tionghoa ya, terus awalnya 
bagaimana tu bertemu dengan istri?  

Awal bertemu dengan istri di Gereja karena pada saat itu saya aktif 
di PA, putra altar, putra-putri altar misdinar itu dan kebetulan saya 
waktu itu bertugas sebagai koordinator dan  pengajar, ya kemudian 
kami bertemu di situ, ya intinya seperti itu.  

Kemudian bagaimana proses pacaran sampai akhirnya menikah? Proses pacaran ya, sebenernya menurut saya sih biasa saja karena 
ya sewajarnya orang pacaran pertamanya ya saya kalau yang 
cowok saya nembak dulu tapi waktu itu memang jarak usia 
perbedaan antara kami memang jauh 7 tahun, saya juga ragu-ragu 
apa ini bisa apa ndak gitu, tapi ternyata ee, istri saya mau terus 
kami pacaran.    

Terus sampai akhirnya menikah ya? Iya akhirnya menikah. 
Lama pacaran? Berapa lama neh.. Lama pacaran, ya..8 tahunan.. 
8 tahun cukup lama ya..kemudian menikah pada saat Anda usia 
berapa? 

Usia saya 29 tahun  

Istri usia? 22 tahun 
22 tahun?  Ya. 
Kemudian kan Anda tahu kalau istri itu etnisnya berbeda dengan 
Anda, nah, sejauh mana nih Anda mengenal istri dan adat 
istiadatnya?  

Ee, kalau mengenal istri kalau saya mengenal pada saat mulai dari 
Gereja itu saya mengenal istri untuk adat istiadatnya saya 
mengenal ndak cuma dari istri tapi juga dari teman-teman saya 
yang beretnis Tionghoa, karena pada saat saya bekerja saya juga 



bekerja di lingkungan yang mayoritas ee, beretnis Tionghoa maka, 
sedikit banyak saya belajar dari situ.  

Nah, kemudian pada saat apa memutuskan untuk menikah dengan 
istri? 

ee..saat apa memutuskan untuk menikah? Ee, itu waktu itu saya 
sudah pacaran lama, hemm, yak hampir 6 tahun, saya merasa 
cocok, saya merasa yakin dengan istri saya dan kami memang 
bersepakat untuk berkomitmen kami berdua mau menikah. Nah, 
dari itu terus kami mulai mencari waktu, mencari waktu yang tepat 
untuk ee, bertemu orangtua calon istri saya karena sebelumnya 
kami pacaran secara backstreet, ndak diketahui orangtua.      

Kemudian bagaimana tanggapan orangtua istri waktu itu? Tanggapan orangtua istri pada saat saya datang ke sana, ya 
sebenarnya ya..mungkin emang kedatangan saya sudah ditebak 
karena waktu itu istri sudah bilang saya mau datang gitu jadi, 
mereka sudah menunggu, sudah siap kalau saya mau datang, yang 
mau datang itu bukan beretnis Tionghoa tapi Jawa. Pada saat saya 
ke sana tanggapannya ya baik kaya..intinya saya diberi 
kesempatan kalau memang sama-sama suka, sama-sama cinta ya 
diberi kesempatan. Nah, itu yang saya rasakan pada saat saya 
datang ke rumah istri saya.    

Sebenaranya Anda tau bagaimana harapan orangtua mengenai 
pasangan hidup istri? 

Maksudnya harapan orangtua istri saya? 

Iya  Ehm, harapan orangtua istri saya, setau saya memang istri saya 
cerita kalau harapan orangtuanya itu ya dia menikah dengan yang 
satu etnis ya, maksudnya ya yang sama-sama Tionghoa. 

Terus bagaimana dengan harapan orangtua itu? Bagaimana dengan Ee, ya memang karena harapnnya tidak terpenuhi dengan adanya, 



Anda akhirnya? Mengenai harapan orangtua itu.. istri saya memilih saya berarti harapan orangtua istri saya tidak 
terpenuhi tapi saya paling tidak saya berusaha untuk 
membahagiakan istri saya secara maksimal sehingga, meskipun ee, 
tidak atau berbeda etnis saya bisa membahagiakan istri saya dan 
tidak mengecewakan orangtuanya itu.  

Kemudian harapan Anda setelah menikah? Harapan saya setelah menikah sebenarnya simple saja, saya ingin 
membina keluarga kecil saya, saya ingin anak saya bisa sekolah 
dengan baik, ee sekolah tinggi, saya bisa,.. ee, menghidupi 
keluaraga saya, ee intinya seperti itu.    

Kemudian bangaimana dengan perilaku seksual istri? Perilaku seksual istri ya..sewajarnya. 
Terus kalau dengan Anda bagaimana? Maksudnya gimana? 
Ada harapan tertentu mungkin? Oo, saya ndak ada harapan tertentu, saya,..ee, untuk masalah 

seksualitas, ee sewajarnya ya kalau saya pikir, ee, ya maksudnya 
ya selayaknya orang berkeluarga suami istri seperti itu.   

Sejauh ini tidak ada masalah atau bagaimana? Sejauh ini sih ndak ada masalah. 
Kemudian bagaimana sifat dan perilaku istri Anda setelah 
menikah? 

Ee, perilaku dan sikap istri saya setelah menikah ya, kurang lebih 
sama dengan waktu kami masih pacaran. Ya, apa ya? apa ya? Apa 
adanya seperti yang saya kenal dulu lah..ndak banyak berubah, 
ndak ada yang berubah. Setau saya sih ndak ada yang berubah. 

Kalau kelebihannya? Kelebihannya itu istri saya itu setia. Istri saya itu setia terus, setia 
terus kalau saya sedang ada masalah dia yang, istri saya selalu 
mendukung saya, memberi  motivasi. Nah, itu yang saya suka dari 
istri saya.   

Kalau kelemahannya apa nih? Kelemahannya ingatannya ndak terlalu untuk mengingat sesuatu, 



terus agak teledor. Ya, yang begitu-begitu.   
Nah, terus bagaimana nih dari yang tadi Anda omong tentang sifat 
istri yang teledor, bagaiamana nih Anda menyesuaikannya?  

Ya, saya menyesuaikan diri, menyesuaikan diri kalau misalnya 
istri seperti itu ya berarti saya harus lebih ndak teledor paling ndak 
bisa mengimbangi. Kalu sama-sama teledor nanti ancur hehe… 

Terus bagaimana nih pendapat istri tentang diri Anda? Sepertinya sih, sepertinya sih ndak ada masalah dengan saya 
setelah..setelah menikah karena perasaan saya, saya ya ndak 
berubah-berubah gitu ya sama waktu masih pacaran dulu. Jadi, 
sepertinya sih ndak ada masalah.  

Kalau tentang kondisi perekonomian setelah menikah bagaimana 
nih? 

Ee,..kondisi perekonomian setelah menikah ya kebetulan 
ndak..selama ini sampai hari ini ya kami diberkati ya istilahnya 
lancar gitu, meskipun di awal pernikahan kami merasa, ee.. ya 
mungkin penyesuaian ya..kami pertama kali berdua terus waktu itu 
menikah kami menggunakan semua apa yang kami punya, kami 
ndak minta bantuan kepada  oranglain, sama orangtua. Makannya 
setelah menikah itu kami merasa, hehe ndak punya cadangan duit 
jadi hampir seperti itu lah, jadi di bulan pertama itu kami 
merasakan. O, init a hidupnya, hidup berkeluarga, merasakan ee.. 
yah, cobaan-cobaan pertama hidup berkeluarga ya itu.      

Kemudian bagaimana cara istri selama ini menyesuaikan diri 
dengan adat istiadat dari keluarga Anda? 

Kebetulan istri saya mudah menyesuaikan dengan adat istiadat 
keluarga saya ndak menyulitkan karena kebetulan kami sudah 
pacaran cukup lama, pada saat pacaran itu istri saya sudah banyak 
mengerti dan mengetahui adat istiadat saya, Jawa.   

Terus ada harapan atau tuntutan dari keluarga besar mengenai 
jumlah anak? 

O ndak ada, berapa jumlah anak semuanya diserahkan pada kami. 



Kemudian selama ini situasi atau kondisi apa nih yang dirasa 
paling sulit? 

Ee,.paling sulit ya..ya mungkin yang namanya hidup berkeluarga 
hidup di masyarakat. Kebetulan kami memang rumahnya 
berdekatan dengan mertua, ya mungkin ada beberapa masalah ya 
mungkin itu yang belakangan ini saya rasa paling sulit, belakangan 
ini. 

Kalau boleh tau kenapa nih? Ya sebenarnya sih, ya cuma sering terjadi karena ya begini, garis 
besarnya setelah saya mempunyai anak, ehm, sebelum saya 
mempunyai anak pun saya mempunyai masalah dengan waktu 
saya kurang bisa lebih banyak waktu di rumah, itu kurang waktu 
saya untuk berada di rumah itu kurang karena waktu saya ada 
pekerjaan sambilan di luar dan apa lagi setelah mempunyai anak 
ini. Saya mempunyai masalah itu dan saya katakan itu sebagai 
hambatan. Makannya saya membuat komitmen, ee, bersama istri. 
Ya saya akan lebih mendekatkan diri dengan anak pada saat saya 
punya, punya waktu atau punya waktu, punya waktu lebih berada 
di rumah. Kadang komitmen-komitmen itu, karena kita, rumah 
kita berdekatan dengan, rumah saya berdekatan dengan mertua, ya 
sewajarnya mertua itu kan kalau punya cucu ya seneng ya, ya itu 
sih menurut saya wajar cuma kadang, ee mereka sering mungkin 
lupa atau tapi kayaknya di sengaja gitu. Ee, jadi kadang apa ya? 
melanggar komitmen yang sudah ada. Jadi pada saat saya sudah 
ada, ada waktu dengan anak saya kadang, kadang komitmen itu 
dilanggar membuat sakit hati. Nah, itu masalah-masalah yang, 
yang mengganggu keluarga saya. Tapi selama ini, ee, bisa 



diselesaikan. Hanya pada saat yang terakhir kali kemaren itu ya 
agak apa ya? ya agak..buat saya agak mendalam, karena ternyata 
ada embel-embel di belakangnya. Dengan masalah itu juga 
akhirnya saya tau kalau mertua saya itu ternyata dengan tanda 
kutip masih rasis. Jadi membedakan warna kulit saya dengan 
mereka gitu lho.               

Ada lagi mungkin? Ya,.yang paling..apa ya? ya itu masalah, masalah apa ya? masing-
masing keluarga itu kan punya, ee, sewajarnya mempunyai, 
mempunyai aturan sendiri di dalam keluarga. Padahal itu intinya 
masalah yang saya punya di sini, ya masalah saya tu mungkin 
karena peraturan, aturan-aturan untuk keluarga saya, peraturan 
yang saya buat untuk keluarga saya sering dilanggar oleh mertua 
saya. Mungkin intinya itu saja sih.  

Yak, nah, pertanyaan terakhir nih, ada gak pesan-pesan untuk 
pasangan yang menikah beda etnis seperti Anda? 

Ee, ya kalau pesan saya sih, kebanyakan kalau emang sih kalau 
didasari oleh cinta biasanya pasangan beda etnis biasanya sih kan 
setia kalau saya perhatikan gitu ya. tapi kalau bicara soal saran ya.. 
banyak gangguan dari luar, biasanya kalau untuk etnis, pernikahan 
beda etnis gitu ya..biasanya dari orang-orang terdekat atau juga 
dari luar. Saran saya ya lebih apa ya? saling percaya, saling 
melengkapi, saling menguatkan satu sama lain dengan 
pasangannya masing-masing supaya rasa setianya itu ndak 
berakhir ndak luntur gitu. Jadi, pada saat kesetiaannya diuji ya 
mungkin seperti masalah yang saya alami mungkin atau masalah 
yang lain, kesetiaan itu masih tetap ada, bisa untuk 



mempertahankan pernikahannya.    
Yak, terima kasih, itu tadi pertanyaan terakhir, terima kasih untuk 
waktunya. 

Ya sama-sama. 

 



WAWANCARA SUBYEK 2 

 

Identitas Subyek (Istri) 

Nama    : N 

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 26 Desember 1979 

Usia     : 32 tahun 

Etnis    : Tionghoa 

Agama   : Kristen  

Pendidikan terakhir   : SMA 

Usia pernikahan   : 2 tahun 6 bulan 

Pekerjaan    : Karyawan swasta 

Jumlah anak    : - 

 



Wawancara 1 : Minggu, 12 Agustus 2012 / 13.30- 14.25 WIB 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan  
1.  Selamat siang, terima kasih untuk 

waktunya..  
Siang..    

2.  Ini yang mau saya tanyakan, pertama 
untuk identitas terlebih dahulu ya.. 

He em.   

3.  Tempat tanggal lahir? 26 Desember, ee..Pasuruan 26 Desember 
1979 

  

4.  Kemudian berarti sekarang usia? 32 mau masuk 33 ya..   
5.  Untuk etnisnya? Aku Cina.   
6.  Pendidikan terakhirnya? Aku kuliah tapi belum selesai,hehe..   
7.  Berarti pendidikan terakhirnya SMA ya. SMA iya.. A3 Pendidikan terakhir subyek 
8.  Agama?  Kristen    
9.  Usia pernikahan sekarang? 2.. 2,5 tahun.   
10.  Pekerjaan? Karyawan swasta   
11.  Untuk jumlah anak? Belum.   
12.  Kemudian yang pertama, bisa tolong 

diceritakan kehidupan masa kecil Anda? 
Masa kecil..usia berapa?   

13.  Dari kecil, usia TK..anak-anak gitu.. Dari aku, aku aslinya dari Jawa Timur, jadi 
aku masa kecil, aku tiga bersaudara aku 
ada di jawa timur, mulai masuk 1 SD baru 
aku pindah ke Salatiga bersama keluarga, 
Cuma semua keluargaku ga semuanya ada 

  



di Salatiga, kakak masih tinggal di Jawa 
Timur, jadi aku dari SD, SMP,SMA ada di 
Salatiga terus aku kuliah pindah lagi ke 
Semarang sampai aku kerja  kemudian aku 
kembali lagi ke Salatiga. 

14.  Kemudian, ee..waktu itu orangtua..berarti 
tinggal bersama orangtua ya? 

He em, tinggal sama orangtua.   

15.  Kemudian dari adat Anda sendiri apa saja 
sih kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan 
oleh orangtua kepada Anda? 

Hmm..kalau kebiasaan-kebiasaan kita 
orang Cina sih udah pada umumnya 
ya..kaya gitu ya, kalau kaya misalnya pas 
tahun baru Cina gitu, terus kalau ada 
perayaan-perayaan tertentu gitu cuman, 
ee,.. apa ya? dengan bergesernya waktu 
gitu kan sudah tidak sekental ketika 
kami berada di keluarga besar di Jawa 
Timur. Kalau di sini karena kasarnya 
perantauan kaya gitu ya, jadi, ee..jadi kalau 
misalnya tahun baru Cina kita mau bikin 
apa-apa udah gak bisa serame dulu, udah 
gak bisa waktu masa kecil dulu kan enak 
gitu ya, bisa rame-ramenya kumpul 
keluarga, cuma karena udah gede di sini, 
disana juga udah mustinya sudah campur 
jadinya gak sekental kegiatan-kegiatan itu. 
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Paling ya..hanya kalau acara-acara kumpul 
sama makan, atau kalau biasanya yang 
keliatan kalau waktu apa ya? mau nikah 
apa lagi kalau anak sakit juga ya..ya  kaya 
gitu-gitu sih.. 

16.  Kalau di Jawa  Timur waktu itu sekitarnya 
di rumah tempat tinggal itu mayoritas 
etnisnya juga masih Cina semua? 

Iya, banyak..   

17.  Ketika di Salatiga udah mulai campur? Bener..karena waktu di Salatiga, 
lingkungannya kanan kirinya bisa dihitung, 
waktu kecil sempet syok juga ya, karena 
waktu itu aku kan, kalau seinget aku, 
waktu aku kelas SD itu kan    lagi heboh-
hebohnya nama Cina harus diganti ke 
nama Indonesia ya, nah itu, waktu masuk 
pertama dari Jawa Timur ke Salatiga 
rasanya,. Kan kota kecil ya, ketika masuk 
gaul dengan temen-temen..gampangannya 
ya, temen-temen, kalau bisa dibilang 
kampung lah ya, itu ya sering diledekin 
gitu, kenapa sih? Apa salahnya aku 
sebagai orang Cina? Gitu..kalau kita 
main-main kan sering kaya gitu ya..  
karena waktu aku kecil di lingkup Jawa 
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Timur, karena keluarga besar ada di sekitar 
kumpul semua dari emak, dari uwak-uwak 
semua ada disitu, tetangga juga banyak 
mayoritas Cina gak terlalu problem gitu 
lho..kalau di sini keliatan banget gitu 
lho..jadi dari kecil itu udah..”ah 
Cino..Cino” lha gitu.   

18.  Terus waktu itu kenapa kok pindah ke 
Salatiga? 

Karena orangtua sih, orangtua waktu iktu 
kebetulan ada pekerjaan, suruh bantu di 
om, apa ya? nku gitu ya..nku buka kaya 
emas di Salatiga dan akhirnya papah juga 
pindah ke Salatiga bantu pengelolaan 
emasnya itu. 

  

19.  Waktu itu kondisi perekonomian keluarga 
sendiri bagaimana? 

Ya..masih stabil.   

20.  Waktu itu mulai pindah di Salatiga mulai 
dari usia berapa? 

6,5 tahun..aku mau masuk SD. Masuk SD 
lagi jadi…mengulang. Mengulang ½ 
tahun, karena aku kan dari sana Desember 
otomatis masuknya Januari kan, jadi mau 
gak mau masuk ke kelas sebelumnya. 

  

21.  Kemudian untuk perjalanan pendidikan 
sendiri bisa diceritakan dari SD? 

Hmm, aku SD di Kristen 4 6 tahun, SMP 3 
tahun, terus SMA ini baru ada tantangan 
gitu ya,. karena waktu itu kan kalau yang 
namanya negeri katanya kan lebih 

 
 
 
 

 
 
 
 



wah..gitu ya, dalam arti ketika kita mau 
masuk perguruan tinggi gitu lebih terjamin, 
gampang dari negeri gitu ya, karena rumor 
seperti itu akhirnya berusaha untuk bisa 
nembus negeri, tapi ternyata ketika masuk 
di negeri juga sempet syok juga, sempet 
kaget juga karena ee, mau jujur ga jujur 
sebagai etnis tertentu sebagai kita orang 
Kristen, kita juga di negeri itu minoritas 
sekali. Tapi lama kelamaan juga bisa 
membaur juga, akhirnya bisa membaur 
nah ya mungkin baru bisa mulai saya di 
SMA itu yang kekentalan kegiatan adat-
adat  itu yang mulai lama-lama luntur, 
karena akhirnya banyak di temen-temen 
SMA yang banyak kita main dengan 
temen-temennya sampai akhirnya dapat 
beasiswa, terus aku kuliah tapi gak kelar, 
karena waktu itu, itu kan tahun 99 mamah 
usaha, kan mamah kelontong juga, punya 
usaha kelontong papah usaha emas. Waktu 
itu ada kebakaran di Jakarta, di tanah 
abang atau apa gitu, habis semua dan dari 
mereka gak ada yang bisa bayar, karena 
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gak bisa bayar kan kita tetep harus bayar 
bahan mentah kan,.nah itu yang bikin 
perubahan total kaya gitu.         

22.  Kondisi perekonomian ya? Bener..itu aku waktu tahun 99. Tahun 99 
itu yang mau gak mau aku baru kuliah 2 
tahunan, aku..orangtua gak ngomong, gak 
ngomong gimana-gimana hanya saya yang 
feeling gitu. Ini kok gini ya, kok gini, 
akhirnya saya yang memutuskan untuk cuti 
gitu..ee, cuti malah keterima kerja ee..terus 
akhirnya kebablasan sampai sekarang.. 

  

23.  Kuliahnya gak dilanjutin? Iya gak dilanjutin.   
24.  Waktu dari sekolah sampai kuliah itu 

kegitan-kegiatan yang pernah diikuti apa 
aja? 

Banyak, aku kalau di kuliah kan ada di 
Senat segala macam, kaya gitu aku ikut. 
Terus kalau yang di selain itu, karena 
waktu dari mulai kuliah aku udah mulai 
nyambi di EO-EO ke EO dari SMA sih 
aku udah mulai ikut. EO nganten kaya 
gitu aku udah mulai bantu-bantu, terus aku 
paling seneng kegiatan, sama kalau dulu 
aku juga ngajar sekolah minggu jadi aku 
jadi pengajar ajaran di sekolah minggu 
juga, terus aku tergabung dalam, waktu itu 
ada pemuda pemudi Salatiga, waktu itu 
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ada kegiatan rohani gabungan dari 
Salatiga, Jawa Tengah, dari mana-mana. 
Sejauh itu seperti itu.   

25.  Kemudian mulai pertama kali pacaran itu 
kapan? 

Tahun..mulai pacaran serius atau mainan? 
Hehehe.. 

  

26.  Maksudnya sebelum kenal suami pernah 
pacaran? 

Oh pernah..kalau yang beneran, kan 
kadang kalau kita masih SMA kan ya jalan 
aja cuma kan gak yang serius kalau  putus 
udah bodo..gitu-gitu ya.. 
Aku mulai pacaran bener-bener itu ya 
karena, terus terang mayoritas 80% temen 
aku itu cowok.  Itu kelas..waktu aku mau 
naik kelas dua, tahun 95 awal..waktu 
mau..kelas 1 terakhir itu.. 

 
 
 
 
 
 
 

C2 

 
 
 
 
 
 
 
Subyek mulai mengenal 
pacaran 

27.  Waktu itu pacaran dengan yang etnisnya 
sama atau.. 

Enggak,.owh, kalau yang pertama 
iya,.yang pertama iya..cuma ternyata 
kalau kita pacaran sesama etnis, karena 
dia masih keras gitu, jadi dia apa ya? 
dia nentang banget gitu lho kalau aku 
punya temen-temen yang gak sesuku, 
itu dia gak enjoy, karena kelas kami kan 
beda. Nah, kondisi hal itu yang membuat 
aku lama kelamaan bikin aku gak nyaman 
juga karena aku, lingkungan kita kan 
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sekitar kita kan gak bisa satu suku semua 
ya, nah, kalau dengan model harus ikut apa 
yang dia bilang, sementara kita beda kelas, 
satu kelas itu cuma aku doing yang Cina. 
Nah, kan gak mungkin gitu..hehe nah itu 
yang bikin aku gak betah.   

28.  Karena alasan itu akhirnya tidak bertahan 
lama? 

Betul..   

29.  Setelah itu? Setelah itu aku jalan tapi dengan bukan 
orang Cina, tapi justru saat itu, hmm 
sebetulnya saat itu kaya spekulasi ya kaya 
sebuah tantangan gitu, ee ya ajang-ajang 
coba atau gimana gak tau,.karena kan itu 
kan waktu itu sebelum dikatain kalau Cina 
kaya gini, kalau yang bukan Cina kaya 
gini, nah waktu itu malah justru terjun 
pacaran dengan orang yang bener-
bener masih keturunan dari Jogja, dan 
di situ ternyata berat juga gitu lho, di 
doktrinnya segala macem, ehm 
pribadinya harus seperti ini dan di 
prinsip mereka itu kita cewek harus 
bener-bener tunduk.  
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30.  Tunduk sama cowoknya? Betul,.dan kita harus ngikutin entah itu   



ajarannya, entah itu apanya gitu, karena 
waktu itu kan kalau kita SMA kita masih 
belom, belom banget  tentang ini, ini,. 
Prinsip gitu.nah, sebenernya awal mula 
cuma ingin, kesel juga kalau kok dengan 
satu etnis kaya gini ya, dan emang di 
sekolah itu bisa dihitung anak 8 atau 10 
gitu ya..  

31.  Terus waktu itu kok didoktrin ajaran-
ajaran, agama cowoknya apa? 

Bukan agama Kristen,.    

32.  Berarti sudah beda etnis beda agama? He em, itu yang bikin gak jalan juga 
akhirnya, enggak ah gak jalan. 

  

33.  Waktu itu setelah itu langsung dengan 
suami? 

Enggak..masih ada hehehe,.ini yang 
keempat, hehehe 

  

34.  Yang ketiga? Yang ketiga ada, ee, ya sesama sih, sama 
Kristennya. Waktu itu kita jalan lama 
terus mungkin karena sama-sama kita 
kerja ya waktu itu ya, saya kerja dia 
kerja jadi lebih banyak putusnya itu 
karena kita gak punya komunikasi untuk 
sama-sama kita ngalah, dari aku sekolah. 
Sebenernya sama yang kedua itu aku lama 
dari aku kelas 2, sama yang pertama aku 
cuma sebentar satu tahun, satu tahun dua 
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bulan lah, itu sama yang kedua ini aku 
pacaran sampai berapa tahun…6 tahun. 
Karena prinsip kami sama-sama keras, gak 
ada yang mau ngalah, gak ada yang mau 
ngalah. Terus yang ketiga ini sebenernya 
sih sahabatku gitu lho, jadi sahabatnya dia 
sama sahabatku, kaya gitu. Jadi ya 
peluang, karena masih sahabat sih, jadi.. 

35.  Lebih dekat ya? Betul, karena sahabat itu yang akhirnya 
masuk. Tapi ternyata ketika akhirnya kita 
pisah kerja dengan beda daerah dia di 
Jakarta saya di sini. Terus karena dia, ya 
karena dia punya kemampuan bidang TI 
dan jaringan dikirim sekolah lagi di 
Belanda, ya itu yang akhirnya kami putus. 
Putus kontak lah, karena sama-sama sibuk, 
sama-sama ini, bukan, bukan karena saat 
itu aku punya cowok dia punya cewek, 
enggak sih sebenernya, tapi karena apa ya? 
akhirnya kaya punya pacar sebagai status, 
lama-lama boring ya..mau kesana..dibilang 
punya pacar? Punya..mana pacarnya? 
Ya..di sana..gitu..kaya gitu.. 

  

36.  Akhirnya baru dengan suami ya? Betul.    



37.  Awalnya bagaimana? Kalau ini sebuah ini miracle, hehehe ya 
kalau terus terang, kalau aku diceritain soal 
ini tu sama-sama gak, sama-sama gak 
nyangka, karena setelah dengan yang 
ketiga itu apa ya? udah males gitu ya, saya 
kan waktu itu di Kalbe Farma dengan 
posisi di Kalbe Farma beda banget dengan 
kerja di sini, waktu aku di Kalbe ya udah 
punya posisi, udah punya sebuah jabatan 
kaya gitu, tapi ya, kerjanya gila-gilaan, 
habis, habis semua, badan habis semua 
karena aku bisa kerja jam 5 pagi jam 10 
malam baru pulang kaya gitu, dan itu 
semua aku boleh masuk di perusahaan 
berbendera besar itu juga karena anugrah 
Tuhan kalau bukan mujizat enggak 
bakalan bisa ada di situ di..di apa ya? di 
tempa dari yang enggak bisa, di 
sekolahkan, di asuh segala macem sampe 
dididik, sampe akhirnya aku di posisi, 
dijabatan aku mengalahkan anak S1-S2 itu 
bener-bener anugrah. Setelah di situ karena 
karier, mungkin aku udah mulai nggak 
ngurus ya, kaya  mau nikah mau apa 

  



terserah deh, ya ngapain mau nikah orang 
mau pacaran aja temen banyak kok, mau 
jalan ya aku tinggal jalan. Sampe akhirnya 
papah stroke. Papah kena serangan stroke 
itu aku pulang ke Salatiga kan, karena 
mamah nemeni cicik di Pasuruan. Papah 
gak betah, karena udah terlalu lama tinggal 
di Salatiga papah gak betah di udara panas 
akhirnya aku harus balik ke Salatiga. Lah 
itu sebuah pergumulan gitu lho, aku pindah 
ke Salatiga mau kerja apa?kota kecil, tapi 
jalan Tuhan juga akhirnya aku diterima di 
perusahaan juga terus setelah itu ya udah 
enjoy aku jalan aku lebih banyak menjalani 
pekerjaan dan pelayanan ikut TIM ke 
pulau-pulau, jadi aku pelayanan ke anak 
pulau-pulau, ke Bali, ke Nusa Tenggara, 
kalau yang Jawa udah, ke Bali ke Jawa 
terus Kupang,.kita jalan-jalan ke ini, kita 
pelayanan ke anak-anak pulau, ya kaya 
gitu, nah saat itu ya udah gak kepikir, 
sampai suatu ketika sahabatku dari SMP 
dateng dia bawa cowoknya, bawa ini, bawa 
ini.. 



38.  Bawa suami? He e, tapi Cuma tau, dia gak bilang apa-
apa, setau aku dia ini, itu aku ee, aku udah 
pernah dikenalin itu tahun 2005, jadi 
waktu itu posisi aku masih punya pacar. 
Nah, dia pernah bawa, setau aku ketika dia 
dateng yang kedua itu tahun 2000 berapa 
ya? eh, dia kenalin aku itu 95, 
Sembilan..sori-sori, 2002. 2002 waktu aku 
masih pacaran, 2005 dateng lagi, 2005 
dateng kupikir sahabat aku tu mau nikah 
sama dia. Jadi aku waktu dikenalin ya ow 
ya..kupikir calonnya kan? Aku nda 
bertanya apa-apa, udah sampai dua hari 
kemudian sahabat aku bukan di sini juga 
terima sms, “non..keliatannya temen aku 
tertarik deh sama kamu..” loh, bukannya 
itu pacar kamu?calon kamu..pas itu 2005. 
Enggak, tapi juga gak ada kontak dari dia, 
sama sekali enggak ada kontak. Dan 
akhirnya 2005 akhir tahun, Desember, 
tanpa ba bi bu tiba-tiba dia sms, dia 
kenalkan dirinya, ini nama saya, saya 
temennya ini, pernah ketemu kamu, kamu 
mau gak jadi temen saya? Ini anak 
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ngapain? Gak tak bales, sama sekali gak 
tak bales, 2005. Aku nikah 2010, dah terus 
2006, 2006 Oktober dia tiba-tiba sms lagi 
tapi gak jelas gitu lho, kaya orang tarik 
ulur, sms tanya lagi apa atau gimana-
gimana, ngapain nih orang tanya-tanya? 
Kadang nanti kalau dijawab lagi makan, 
terus kita kan basa-basi juga ya, lagi 
makan, kamu lagi ngapain? Sibuk  gitu ya, 
orangnya cuek, sori ya..aku lagi ada 
keperluan. Ni orang gimana sih kok kaya 
gitu,.     

39.  Pertamanya sms dibales terus ga dibalesin 
lagi.. 

Iya, kaya gitu.. makannya.. Dia kan waktu 
itu kerja di kontraktor di Surabaya, mulai 
2006 April itu dia gak ada tameng apa-apa 
lho, dia belum ketemu aku, dia cuma 
bilang gini, ee, kamu masih inget namaku? 
Namaku ini..ini..boleh gak aku jadi 
calonmu? Ini aku bilang, orang ini stress 
kali ya? kenal aja enggak lho, paham aja 
enggak, mukanya aja udah lupa, iya bener.. 
karena setelah itu baru ketemu lagi ya 
April, iya bener..loh 2006 itu dia baru sms, 
mukanya aja aku udah gak inget.  Nah, aku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



yang gak tau itu yang sampai sekarang 
masih sebuah misteri, aku sama dia sampai 
bantah-bantahan gitu, sebelum dia Oktober 
dateng itu, 2006 dia dateng, katanya mulai 
dari April sampai Oktober itu setiap dia 
sms itu ada yang bales, padahal hpku saat 
itu hilang. Sampai detik ini, aku dan dia 
enggak bisa jawab, itu siapa yang bales. 
Dan dia buktiin di hp dia ada semua, dan 
aku gak pernah tau itu siapa yang bales dan 
itu aku tau itu nomer aku, tapi nomer aku 
saat itu karena hilang aku blokir kan, nah, 
udah diblokir kan tunggu nomor inden jadi 
kan, nah, akhirnya nomor indenku jadi dan 
aku udah gak punya nomornya dia. Dan, 
makannya sampai detik ini pun kalau aku 
bilang aku sama dia itu miracle, karena 
aku gak tau. April sampai Oktober tu dia 
tunjukin, jadi Oktober tu dia dateng 
katanya kaya dari aku udah kasih harapan 
gitu ya, nah aku bilang, aku gak pernah 
pake nomor apa-apa, ditunjukin, bener, ada 
yang bales, aku gak bisa bantah, orang itu 
nomorku. Tapi sampai detik ini kami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



berdua gak pernah tau itu nomor siapa 
yang bales. Dan akhirnya Oktober itu dia 
minta aku untuk yang kedua kali, aku gak 
jawab juga, aku gak mau, aku bilang gitu. 
Baru sampai Juli 2007, awal Juli tanggal 3 
Juli aku masih inget, dia minta aku lagi 
untuk yang ketiga kali, aku juga tidak 
jawab. Sampai Agustus, dia minta aku..eh, 
itu April, Oktober, Juli..he e, Agustus dia 
minta aku untuk yang keempat, aku bilang 
ini, ini kenapa ya? suka aja enggak sama 
orang ini, aku cuma bilang, kalau memang 
kamu tu  ditakdirin Tuhan untuk aku, dia 
Kristen juga kan, doa puasa deh, akhirnya 
kami sama-sama doa puasa 1 bulan. Aku 
belum sampai 1 bulan, 25 hari udah gak 
kuat, jadi puasa pagi. Akhirnya sakit, 
akunya gak tau tiba-tiba ketika dia 
ngomong, dia cuma ngomong, boleh gak 
aku jalani mulai, jalani hari kedepannya 
sama kamu? Aku gak tau bisa bilang 
boleh, karena pada saat itu aku belum suka 
sama dia. Nah, Agustus jadi dia berjuang 
dari 2005 sampai 2007. Agustus baru 
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dia ngomong sampai akhirnya aku 
jawab, setelah aku jawab pun, kita gak 
ketemu, dan saat itu aku masih bingung 
kalau temen-temen, kau udah punya pacar? 
Kan ada anak juga yang lagi deketin, kan 
aku juga bingung gitu lho, aku kok bisa 
jawab iya pada saat itu padahal aku gak 
suka, aku gak cinta. Aku gak suka, aku gak 
cinta. Dan keliatannya jauh banget gitu lho 
dari keikhlasan dari segala macemnya. 
Tapi gak tau, akhirnya Oktober Tuhan 
temuin kami, yang saat itu masih pertama 
kali ketemu tu kaget, oh, ini to pacarku?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.  Waktu itu posisi dimana?  Aku di Salatiga dia dateng dari Surabaya. 
Jadi posisi kami ketemu tu aku yang ini to 
pacarku? Sama-sama bengong aja, diem 
gak ngapa-ngapain, kok ini sih, aku cuma 
bilang gitu, ya kaya gitu. Dia sempet tanya, 
kamu sebenernya suka gak sih? Enggak. 
Gak suka aku sama dia, dan terus dan 
mungkin karena mungkin dia berjuang kali 
ya, dia telaten, dan akhirnya dia baru 
sampai Desember, aku baru mau mulai 
buka diri dan ternyata, setelah aku buka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diri dia baru jujur ternyata dia sebenernya 
dari awal juga gak tau kok kenapa maunya, 
kok nembaknya aku, tapi dia juga gak suka 
sama aku. Tapi, dia juga udah ditentang 
dari keluarganya awal-awal, awalnya dia 
aslinya kan dari Jepara sana kan tau ya, dia 
kan di Jepara orangtuanya, adat Jawanya 
itu, keluarga besarnya masih agak 
ya..kalau orang Jawa itu terpandang 
lah, lha di sana Cina atau blesteran tu 
gak ada, bener-bener bebet, bibit, 
bobotnya di awal dia udah tau kalau dia 
melangkah ke arah yang beda gitu dia 
akan dapet pertentangan apalagi dia 
satu-satunya anak cowok. Makannya dia 
sendiri juga ngomong, aku tu gila, aku 
nembak kamu tu, kaya gitu. Ya sama-sama 
gila. Hehehe.. sama-sama aku gak tau 
kalau sampai saat ini ditanya kenapa kok 
bisa terima atau dia nembak aku? Sama-
sama gak tau, gak ngerti karena bukan 
diawali dengan orang yang jatuh cinta pada 
pandangan yang pertama, orang yang 
tresno jalaran seko kulino, itu enggak. Gitu 
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lho, jadi kami jalani kami menjawab iya 
tanpa punya perasaan dulu. Sama dia juga, 
boleh aja ditanya nanti. Hehehe baru 
setelah itu kami belajar, sampai mulai 
aku 2008 sampai akhirnya kami 
memutuskan untuk menikah itu pun 
banyak pertentangan. Aku baru 
dikenalkan di keluarga dia itu deket sama 
2009, jadi aku sama dia juga belum berani 
hmm apa ya? pacaran 2 tahun tapi belum 
berani konfirmasi kemana, ke orangtua. 
Aku juga sempet mikir waktu itu, gimana 
ya konfirmasi gitu. Jadi awal-awalnya itu 
ya 2008 lah, aku dulu yang kenalin ke 
orangtua aku dulu 2008, ya untungnya sih 
mama, karena mama ya yang biasanya 
kalau wanita itu yang lebih nerima 
daripada papah aku gitu. Aku bilang ke 
mama, aku ceritain, ee, kok bisa sampai 
ketemu orang ini, mama juga bilang ya 
udah kalau memang itu jodoh kamu 
dari atas, dia bilang gitu. Karena kalau 
dilihat aneh gitu lho, gak mungkin aku 
punya cowok kaya gini, jauh banget deh 

 
 
 
 

B1 

 
 
 
Pertentangan yang terjadi 
ketika subyek dan suami 
memutuskan untuk 
menikah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orangtua subyek memberi 
restu atas hubungannya 
dengan suami. 



segala sesuatunya beda gitu,dia juga baru 
terus terang ke keluarga besarnya 2009.   

41.  Berarti dimulai dari keluarga anda dulu 
2008 baru keluarga suami 2009? 

Betul, dulu kalau aku diajak ke sana tu 
cuma diajaknya ke rumah saudaranya ga 
pernah langsung ke rumah orangtuanya, 
belum berani. Hehehe..  

  

42.  Kemudian sampai akhirnya menikah? Betul , aku menikah di April 2010. 
Sebenernya kami sempat berencana 
menikah itu di tahun 2009 Agustus itu, 
Cuma kebetulan mamah gak ada. Mama 
dari aku, jadi 2009 itu setelah kenal, 
sekitar awal bulan aku ke tempat dia, 
Februari lah aku dikenalin, kemudian 
setengah tahun mama gak ada, nah itu. Itu 
pun sempet kalau mau dibilang dari segi 
aku, baru ketika mama gak ada, ee..karena 
mama mintanya dikubur di Salatiga ya, 
aku gak punya keluarga di Salatiga kan, 
nah..waktu di Salatiga kan mau gak mau 
dia harus bantu saya kan, sebagai pacar 
yang harus kenal dari keluarga besar papa, 
ada uwak, cicik, kakak, semua kan dateng, 
nah dari saat itu lah perkenalan secara 
terpaksa,  mau gak mau dia kenal secara 

  



terpaksa dengan etnis keluargaku yang 
segitu gedenya dengan adat yang segitu 
gedenya, segala macem. Kalau kita kan 
beda ya, kalau meninggalnya orang Cina 
kan beberapa hari, yang pakaiannya harus 
putih segala macem, adat Jawa kan 
enggak, meninggal udah kubur. Kita kan 
enggak pake ada ininya, terus kalau anak 
kan kasih siram, mbrobos segala macem. 
Dia sempet ngeliatin ini kenapa kok kaya 
gitu dan itu sempet jadi syok juga buat dia. 
Karena baru kali itu loh dia ada di..secara 
terpaksa dia mau gak mau harus kenal 
sama keluarga besar itu, mungkin karena 
sepak terjangnya dia yang andil membantu 
ketika mama gak ada itu juga yang 
akhirnya sedikit membuka, membuat 
keluargaku mulai mau nengok lah, karena 
kan tetep ya..ah kok gini sih, awal-awalnya 
juga sempet ditanya km kok mbe indiren 
to? Mbe ini..kaya gitu, dari papa sih udah 
diem, kakak juga tapi dari uwak-uwak, 
mak co juga udah wah,.    

43.  Mak co masih ada? Sekarang udah gak ada, kemaren masih   



ada. Tahun 2009 itu masih ada. Sekarang 
habis semua. Nah itu, masih komentar 
gitu tapi ya, gak mudah sih, memang 
harus bertahap ya. mengenalkan, 
caranya. Aku gak bisa pungkirin sampai 
detik ini pun, dengan aku Chinese dia 
Jawa, dan di pekerjaan aku sebagai 
Chinese, pimpinanku tu juga Chinese, 
pimpinanku tu juga  bilang kok..kan staf-
stafnya juga ada yang Jawa ya, kadang kan 
pimpinanku gak selalu percaya dengan 
orang-orang yang kaya gitu..   

 
 

C3 

 
Mengenalkan suami ke 
keluarga subyek. 

44.  Bagian apa kalau boleh tau? Aku di finance..nah, kan gak selalu 
percaya dengan staf-stafku, jadi gitu ya, 
kadang pimpinanku..wah, kalau indiren tu 
gini-gini..aku ya enjoy aja sih, meskipun 
aku, meskipun suami aku orang Jawa aku 
enjoy aja, emang nyatanya kaya gitu, kaya 
gitu. Cuma ada sedikit keuntungan. Ya 
kentungannya gini, ketika kita di 
bermasyarakat, kaya gini-gini ya, kaya 
kita harus urusan dengan pemerintah, 
urusan dengan kelurahan, kaya 
kemaren contoh gampang, ketika aku 
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mau beli sebuah lahan, ketika kita 
transaksi kalau kita udah namanya 
Cina, pasti dipersulit. Kalau Cina kadang 
dilarangke, ato dimahalke, atau gimana dia 
yang ta suruh maju. Ada hal-hal tertentu 
dimana kalau ini lingkungannya itu aku liat 
gak mendukung ya dia aja aku suruh maju. 
Tapi kalau misalnya kebetulan aku ada 
koneksi dengan yang toko-toko itu aku 
yang maju gitu. Jadi kalau kaya kita main 
ke pasar, kalau di sana di daerah sini kan 
lebih mudah orang Jawa ya, karena 
lingkungan sini kan mayoritas Jawa. 
Kadang kalau di sana, gak usah beli tanah 
aja, beli sayur aja pasti dimahalin kok, 
pasti, kita nawar sesuatu aja pasti lebih 
mahal. Ya itu kadang kalau aku sama dia 
juga ketawa, kamu kemarin beli ketela 
sekilo 5 ribu kan, lha ini aku beli 4 ribu 
segini banyaknya. Ya aku Cuma diem aja, 
emang yang simple-simple aja pasti gitu. 
Kalau belanja di pasar, aku sih bukan tipe 
belanja satu-satu. Males gitu, ribet malah 
kalau gitu. Jadinya belanja di satu tempat, 

lembaga pemerintahan. 



di bagian sayur bukan di Mall di pasar 
cuma dia udah fokus segala macem ada, ya 
mungkin harganya lebih tinggi cuma kan 
kita bersih jadi gak nawar-nawar. Nah dia, 
kalau aku nawar pun, kalau situ gak buka 
tempat lain itu percuma, pasti jatuhnya 
lebih mahal. Kalau dia yang maju pasti 
lebih murah.  

45.  Karena beda itu ya? Betul. itu pengaruh kok, aku juga baru tau, 
kalau kita ke kelurahan pasti lebih mudah 
dia daripada aku. Karena mungkin sama-
sama, lebih cepet lah proses-prosesnya lah 
dibanding saya yang maju.  

  

46.  Kemudian kalau dari keluarga suami 
mengenal adat-istiadatnya bagaimana? 

Aku nggak,.. aku kalau di tempat suami itu 
dari adat itu adat daerah ya, kalau adat 
daerah aku masih sering bingung gitu, 
karena di sana kan masih banyak 
bahasa-bahasa yang aku gak paham, 
cara-cara yang gak aku pahamin, seperti 
kaya dulu nikah, ketika nikah kan aku kan 
ada prosesi segala macem, karena dia anak 
tunggal kan, kalau Jawa tu ada proses 
ngunduh mantu, di Jawa itu ternyata 
lebih pusing gitu, harus berapa hari, 
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B1 

 
 
 
Subyek kesulitan dalam 
mengerti bahasa daerah. 
 
 
 
 
 
Subyek menikah 



yang ini diginiin yang ini digituin, yang 
mau gak mau itu aku harus ikutin, 
sempet kesel juga kan karena kalau kita di 
Cina kan, di gedung selesai lepas, kelar. Ini 
enggak gitu, ganti baju, ini kepala udah 
pusing gitu, tapi di tempat mereka itu kami 
sebagai seorang cewek itu harus nunjukin, 
ini lho, kasarnya kalau di sana kaya 
sebagai sebuah kebanggaan gitu lho, ini 
lho ceweknya, jadi capenya kaya apa gitu 
aku harus tetep bisa bertahan, jadi kaya 
harus menjamu tamu, jadi kalau ee, 
meskipun ada prosesi ketika malam apa lah 
itu, aku gak paham,.hehehe 
Tiga hari, tiga hari sudah selesai pun 
kadang masih ada yang dateng, karena 
mungkin ada yang gak bisa dateng di 
gedung gimana jadinya ya di rumah dateng 
gitu.  

menggunakan adat Jawa. 
 

47.  Dan itu masih harus memakai pakaian adat 
lengkap? 

Kalau setelah 3 hari enggak.   

48.  Jadi selama tiga hari Anda memakai 
pakaian adat lengkap? 

Iya betul. itu yang bikin kepalaku pusing 
sekali. Cape sekali, karena ini kan kan di 
sanggul, ada pentul-pentulnya itu aku 

 
 
 

 
 
 



pengen yahhh..hehe aku kan tidak terbiasa 
pakai jarik yang seperti itu. Gerah gitu lho. 
Apalagi harus bilang iya, iya, injeh, gitu. 
Sempet, ehmm, bagaimana pun juga aku 
sudah dirias jarik tapi kan aku Chinese 
tetep juga masih keliatan ya. dan waktu itu 
juga sempet jadi,. Oh, mantunya pak Sar tu 
Cino to? Nah, kaya gitu-gitu,. Aku masih 
sempet denger selentingan-selentingan 
kaya gitu ya agak risih juga awalnya, 
hmm, terus kan kalau kita di sini kita ada 
tamu banyak otomatis harus bisa senyum, 
di sana sih aku merasa kaya sebuah 
pajangan yang harus berdiri di atas apa tu 
namanya? Gebyok tu ya? berdiri di situ 
harus pasang senyum, kaya gitu sempet 
apa ya? kok beda ya?hehehe kok beda ya? 
karena kalau Cina kan bahasa Indonesia 
udah kelar, lha itu aku ga mudeng yang 
diomongin ini apa? Apa ini? hehehe   
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Masyarakat sekitar yang 
melihat perbedaan subyek 
dengan suami. 

49.  Pakai bahasa Jawa ya? Pake bahasa Jawa, karena kesehariannya 
kan pakai bahasa Jawa. Gak mudeng, ini 
ngomong apa, pokoknya aku disuruh 
ketawa ya ketawa aja, hehehe sama sekali 

 
 
 
 

 
 
 
 



gak ngerti, sampai detik ini pun. Kadang 
sih dari mereka bilang, suamiku ajarin, 
kalau bahasa Jawa sedikit-sedikit 
mungkin bisa ya, cuman  di sana kan 
gak diijinkan kalau kita ngoko sama 
yang lebih tua, karena di tempatnya dia 
apa ya? ehm, kalau sama orang keluarga 
sih gak papa, tapi kalau sudah sama yang 
apa ya? Bude, bude-budenya dia ka nada 
yang masih kasarannya cukup terpandang, 
jadinya kalau jawab, “Kono mangan sik..”, 
“iyo,.” Gitu gak boleh, “inggih..”. lha itu 
yang kadang aku lebih suka bahasa 
Indonesia aja deh, gitu. Cuma diomongin 
kalau bisa bahasa Jawa ya udah coba 
pakai bahasa Jawa jadi bisa 
menunjukan kamu sebagai orang 
Chinese pun bisa tetep menghormati dan 
itu yang kadang aku bilang sama suami, 
“susah,..” hehehe “susah..” aku bilang kaya 
gitu. Ada seninya sih,. Hehehe 
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C3 

 
Kebiasaan untuk 
berkomunikasi 
menggunakan bahasa Jawa 
halus dengan orang yang 
lebih tua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usaha subyek untuk 
menghormati kebiasaan 
keluarga suami. 

50.  Kalau dengan orangtua suami sendiri 
bagaimana? 

Dari orangtua suami awalnya sih, dia kalau 
aku liat sih awalnya ya, dia 
memperlakukan aku awalnya ya, pertama 

 
 
 

 
 
 



kali aku tinggal di sana juga setelah nikah 
gitu, jadi sebelum-sebelumnya aku gak 
pernah nginep  di sana kaya gitu, ee, 
ketika habis nikah abis ngunduh mantu 
aku baru di situ dan aku sempet syok, 
maksudnya di sana aku mau ngapain 
ya? mau gimana ya? ee, sebagai 
menantu di keluarga yang beda, aku 
yang musti gimana kaya gitu, nah terus 
mereka memperlakukan aku seperti 
sesuatu yang tinggi gitu, jadi aku cuci-
cuci gak boleh, itu biar mbak’e..aku cuci 
piring ga boleh, semuanya gak boleh kaya 
gitu. Karena kalau sekilas aku memandang 
mereka tu berpandangan kalau orang Cina 
itu gak pernah kerja, sekilas aku 
memandang ya,. jadi cuci piring cuci apa, 
jadi kaya..di sana kan aku jadi anak 
terakhir, kakak-kakak sudah menikah dan 
maksudnya perlakuan orangtuanya ke 
kakak-kakak tu juga biasa aja tapi kok ke 
aku special sekali? Minum aku diambilin 
ini diambilin, ya pertama aku agak risih 
gitu lho,  gak boleh sama sekali, gak boleh 
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Subyek diperlakukan 
berbeda di rumah 
mertuanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sama sekali sentuh apa pun, gak enak gitu 
lho, aku ngomong ke suami baru aku baru 
ngomong ke orangtua, jadi mereka 
berpendapat kalau orang Cina, meski 
mereka gak kata-kata ya, tapi dari kata 
suami jelasin ke aku, kata orangtua ya 
aku bisa paham gitu lho, mereka juga 
bilang, kamu kok mau sih nikah dengan 
orang Jepara, Jepara tu kasarannya ndeso, 
nanti di sini kamu jadi orang ndeso lho ya, 
kaya gitu, susah, beda dengan kamu orang 
kota, dengan segala sesuatunya bisa pake 
microvawe, mesin cuci, dengan cara 
mereka itu aku bisa mengerti, owh 
mungkin mereka berpandangan kami tu 
tinggi, kami tu model-model yang gak bisa 
kerja.. 
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Perbedaan latar belakang 
suami dan subyek. 

51.  Kerja dapur? Betul, kaya gitu. Hehehe   
52.  Kalau dari orangtua sendiri? Kalau dengan mama waktu itu mama, aku 

nikah mamaku udah gak ada ya, terus papa 
udah ikut kakakku di Jawa Timur jadi gak 
terlalu apa-apa. Orangtuaku ke dia lho ya, 
karena terus terang setelah menikah kami 
langsung rumah sendiri. 

  



53.  Rumah ini ya? Iya, karena kakakku yang satu di 
Semarang di Pelamongan Indah, jadi aku 
di sini langsung tinggal sendiri jadi gak 
ada..hehehe he’e dari keluargaku gak ada 
kecuali waktu aku pulang ke Jawa Timur. 

  

54.  Tadi maaf menikah tanggal berapa? Aku 10 April 2010   
55.  Kalau sejauh ini dari orangtua sendiri 

bagaimana harapan terhadap  pasangan 
hidup Anda? 

Kalau dari papa sih cuma pulang waktu 
terakhir itu waktu kemarin anfal ya, pulang 
ya, papa cuma bilang yang penting kalau 
dia bisa jaga kamu dari kakak ya, kakak 
cicik yang pertama ya, kakak cuma bilang 
gini ya, “iki adikku yang terakhir, jadi apa 
pun kowe kudu iso njogo, bisa bahagiain 
dia, gak usah dengan yang mewah-mewah 
tapi dengan sesuatu yang bisa bikin dia 
bahagia. Kalau dari orangtuanya dia sih 
udah jelas pasti keturunan, itu kan aku 
udah 3 kali di ambil, nah di adatnya 
mereka tapi sebenerna di Cina sih juga, 
tapi kalau di Cina kan gak terlalu 
keliatan ya karena kebanyakan 
sebagian besar orang Cina kan banyak 
berkarir, nah kalau di tempatnya dia usia 
30 usia 28 belum berendeng anak 2-3 udah 
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Keinginan orangtua suami 
agar subyek memiliki 
keturunan. 
 
 
 
 



rame. Jadi ketika aku pulang ke sana, aku 
sudah 3 kali dikiret, ya ampun kok sampe 
durung duwe anak to? Jadi bagi mereka 
itu pandangan seseorang kalau belum 
punya anak tu parah. Dengan  usia 
sekian gitu lho, dan emang ta liat di 
lingkup di lingkungannya juga 
seseorang usia 28 cewek kok juga belum 
menikah itu waduh sudah rame. Tapi 
kalau aku liat, ya gak tau ya, kalau dari 
lingkungan keluarga besarku kalau orang 
Cina, kalau emang karirmu menunjang ya 
gak papa, tapi kamu gak lupa sama kodrat 
kamu kalau meskipun dari emak-emak 
juga biasa, emak-emak tetep pasti 
gini..hehehe emak-emak tetep gini..cuma 
kalau dari orangtua udah mulai ya lumrah 
kalau emang gitu. 
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Keinginan orangtua suami 
agar subyek memiliki 
keturunan. 
 
 
 
 
 

56.  Kemudian kalau setelah menikah harapan 
Anda dan suami bagaimana? 

Kalau untuk harapan saat ini ya, dengan 
perbedaan yang ada dengan kami sudah 
menikah 2,5 tahun ya kami sudah bisa 
belajar ya, sebenarnya bukan hanya 
perbedaan suku aja tapi yang lebih 
umum kan perbedaan watak-watak, 

 
 
 
 

A1 

 
 
 
Harapan subyek tentang 
kehidupan pernikahannya 
dan subyek belajar 



sifat-sifatnya, karena sudah saling 
belajar, sudah sama-sama hidup 
bersama, nanti kalau kami punya 
keturunan kami bisa mendidik dengan 
baik dan apa yang tak kerjain bisa lebih 
bener lah, lebih sukses lah dua-duanya.  

mengenai pribadi 
pasangannya. 

57.  Kemudian mungkin ini agak sensitif ya, 
kalau tentang penyesuaian kehidupan 
seksual bagaimana?  

Gak terlalu masalah tu, kami gak terlalu 
masalah ya, sejauh ini selama ini, aku 
baik-baik aja gak ada masalah,  cuma 
emang sama-sama ngerti gitu ya, karena 
kebutuhan seksual sebagai pasangan suami 
istri itu kan pasti ada ya, tapi kita ya juga 
bisa ngerti kalau aku cape ya, aku banyak 
kerja, ya kita gak harus selalu berhubungan 
karena sesuatu apanya, hanya untuk 
mengejar target. 

  

58.  Target punya anak? Iya enggak, kami tetep enjoy aja.   
59.  Walaupun keluarga sudah menanti, tapi 

tetep enjoy aja tunggu kapan di kasihnya? 
He e, betul. hehe nah itu dia yang bikin 
trauma sebenernya, karena aku 3 kali di 
ambil kan, suami sempet sedikit trauma. 
Non, aduh, aku kok takut ya kamu hamil 
lagi. Yang sempet bikin trauma. 

  

60.  Waktu itu kenapa kok sampai di ambil? Aku terlalu forsir.   
61.  Kecapean ya? Waktu itu aku pendarahan, pendarahan   



terus menerus, karena kebanyakan aktifitas 
ya, aku habis kerja, aku masih ada kegiatan 
lagi dari aku pulang kerja tu mulai dari jam 
3, jam 4 setengah 5 lah, jam 5 aku udah 
berangkat lagi sampe jam setengah 7, nanti 
kadang jam 7 setengah 8 aku ada pergi 
lagi, ya emang lebih banyak aku keluarnya 
daripada dia, dia lebih banyak mau anter 
lah, kebetulan emang aku banyak sekali, 
aku belum bisa negelepas kegiatan di 
Gereja, kegiatan pelayanan anak pulau, 
kegiatan yang di EO, jadi masih macem-
macem aktifitas yang di apa ya, kan  aku 
sama temen nyambi-nyambi jualan jadi 
tender seprei segala macem, jadinya apa 
ya? gak punya waktu untuk santai, hehe 
jadi ya..sekarang ini udah break 
semua..hehe 

62.  Kemudian setelah menikah, perilaku atau 
kebiasaan suami yang apa ya? dulu waktu 
pacaran perilaku suami kaya gini tapi 
setelah menikah kok berubah? 

Apa ya? kalau dia ini apa ya? aku kok 
lupa, karena dari awal dia udah blak-
blakan kaya gitu jadi apa ya? dia termasuk 
orang yang apa ya? yang blak-blakan gitu 
jadi apa ya? ya kalau blak-blakan dia ya 
aku adanya kaya gini, dari awal dari 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



mulai pacaran kalau misalnya dia cape, 
aku anterin dong, enggak aku cape, ya 
gak mau anterin, jadi dia bilang apa 
padanya gitu, jadi ya gak dianterin, dari 
awal aku udah owh orang ini kaya gini jadi 
gak kalau sejauh ini gak ada yang berubah 
karena dari awalnya gak ada yang dia 
kasarnya dia tutupin kaya gitu, tapi 
mungkin emang watakku sama dia itu 
beda jauh, aku tu orangnya perfect, jadi 
aku kalau melakukan segala sesuatu kalau 
itu belum kelar, kalau itu gak sempurna 
gak seperti yang aku rancang gak mau 
berhenti. Nah, sementara dia orangnya 
lebih santai, gak ngoyo banget, kalau dia 
udah usaha, ga bisa, dia mandek. Nah itu 
kadang yang bikin benturan-benturan tu 
karena emang karakter ya, karakter-
karakter awal dasar. Dia let it flow, aku 
yang lebih tek-tek-tek, nah itu yang udah 
dari awal kita udah ngerti kaya gitu ya, 
kadang mungkin dalam kondisi tertentu itu 
bisa saling menyesuaikan.  

A1 
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Subyek mengenal suami 
sebagai pribadi yang 
terbuka. 
 
 
 
Subyek dan suami 
memiliki pribadi yang 
berbeda. 

63.  Kemudian kalau kelebihan atau kelemahan Kelebihannya dalam hal apa ya? sifat atau   



suami apa nih? apa? 
64.  Apa aja.. Kalau dia ini kelebihannya lebih sabar 

daripada aku, hehehe kalau dia lebih 
sabar jadi kalau waktu aku panik atau 
gimana karena orang perfect kadang kan 
kita terkejar waktu ya, karena terkejar 
waktu kalau gak selesai kan bingung gitu 
ya, haduh gimana, ini gimana-gimana, dia 
lebih sabar nenangin, dia yang kamu udah 
lakuin yang terbaik udah gitu lho, jangan 
langsung stress dengan hasilnya yang gak 
sempurna, kalau kelemahannya dia sih 
karena dari segi aku yang cepet, kadang 
aku menuntut dia untuk yang tek-tek-tek, 
cepet, ayo to ben gek ndang bar, lha dia 
kadang yang tenang, kadang menurut aku 
sebuah kelemahan bagi sepak terjang baru. 

A1 Subyek mengenal pribadi 
suami yang sabar. 

65.  Kalau yang berhubungan dengan etnis ini? Hmm kalau etnis, apa ya? kalau 
kelebihannya apa ya? kalau kelebihannya 
ya aku bisa gunakan keetnisannya dia 
untuk hal-hal tertentu, ya itu-itu aja sih, 
hehe kalau kurangnya ya belum tau apa ya. 

  

66.  Terus dari sifat suami yang tadi itu 
bagaimana Anda menyesuaikan? 

Ya, aku mulai belajar gini, aku gak bisa 
aku jalan terus, kasarnya orang menikah 

 
 

 
 



itu kan kaya sebuah sepasang sandal ya, 
kalau yang satu, kan jalannya gentian ya, 
tapi kalau misalnya yang kanan jalannya 
satu langkah lebar yang satunya hanya 
seperempat ya nggak akan bisa jalan, pasti 
timpang kan ya, aku belajar untuk mulai 
slow, sedikit slow, kaya di kehamilanku 
ini aku mulai sedikit slow, aku mulai 
slow dan gak panik banget, aku yang 
gak perfect lah kaya gitu, sementara dia 
yang mulai ngikutin jadi lebih cepet 
gitu, dia ngerti. Kadang kan kalau aku 
minta, mas ini..ini..ini..hehe. 
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Subyek dan suami saling 
menyesuaikan diri. 

67.  Usia kehamilan sekarang berapa? Masuk 9 minggu.   
68.  Kemudian pendapat dari suami tentang diri 

Anda apa nih? Mungkin pernah 
diutarakan.. 

Coba deh tanya sama dia, hehe..tapi kalau 
yang dari dia kasih, dia bilang kalau kamu 
tu kadang aku tegas, kadang aku galak, 
tapi ada saatnya kalau aku sempet denger 
ya, kadang ada saatnya aku bisa jadi 
seorang penasehat, seorang pendengar, 
kadang ada saatnya aku bisa keras dan 
galak sekali katanya, hehe..tuntutan 
soalnya..  

  

69.  Tuntutan apa nih? Bisa tuntutan profesi, tuntutan jabatan,   



tuntutan posisi, karena di lingkungan 
kantor profesiku menuntut aku tegas, di 
lingkungan kerja aku jadi koordinator 
sebuah bidang dan aku juga dituntut untuk 
bisa disiplin ya, tapi ada saatnya aku jadi 
sebuah konselor. Nah, temen-temen juga 
bilang kamu tu punya watak yang mereka 
bilang ke arah aktor kali ya, hehe  

70.  Bisa berperan kemana aja nih.. Tau tuh tanya aja dia.   
71.  Kalau setelah menikah kondisi 

perekonomian bagaimana neh? 
Yang pasti aku gak ngoyo sendirian ya,.   

72.  Dua-duanya bekerja ya? Bener, lebih gak ngoyo ya, kalau dulu 
kan, kalau aku pengen sesuatu aku 
harus bener-bener berjuang banget ya, 
karena misalnya sesuatu itu satu 
pekerjaannya satu aku harus lebih berjuang 
gitu, kalau sekarang kan enggak, jadi pake 
penghasilan suami jadi bisa ditabung atau 
ngapain jadi enggak tertalu pusing 
dibanding dengan sendirian jadi enggak, 
aku sudah terbiasa mandiri untuk 
mendapatkan sesuatu, dari dulu orangtua 
dididik mandiri semua.  

 Perekonomian subyek yang 
stabil. 

73.  Kalau dari Anda sendiri menyesuaikan ke Ya ngikut aja sih, diem aja kalau aku C3 Subyek menyesuaikan diri 



keluarga suami yang tadi adat-istiadatnya 
bagaimana? 

merasa gak cocok ya udah aku diem aja, 
ee..kaya misalnya kalau di tempat suami 
kalau hanya dengan mertua itu gak terlalu 
ya, gak terlalu apa, gak terlalu ekstrim lah 
ya, karena keluarganya dia juga tersebar di 
Semarang, Pati, dan karena mereka juga 
keluarganya kerja semua jadi kan otomatis 
secara pribadinya udah nggak keras tapi 
kalau yang pas kumpul kaya ini nanti 
lebaran, kadang lebaran kedua itu ada 
ibadah keluarga besar, nah itu kadang aku 
yang lebih banyak diem aja. 

dengan cara diam daripada 
melakukan kesalahan. 

74.  Kalau dari agama sendiri sama? Keluarga 
besar juga? 

Kristen juga sama. Tapi kalau kumpul 
gitu pake bahasa Jawa atau bahasa apa 
ke ibadahnya, kalau pas aku pulang kan 
suamu GKJ ya, ibadah bahasa Jawa pasti 
ada pas ibadah bahasa Jawa aku gak ngerti 
sih, ya udah cuma diem aja, hehehe 

B1 Menggunakan bahasa 
daerah dalam 
berkomunikasi. 

75.  Daripada salah lebih baik diem aja ya? Iya lebih baik diem,entar juga kadang aku 
diem tu salah juga, hehe kok gini ya, aku 
bilang gak tau, hehe kadang kalau pas 
cuma acara-acara kumpul keluarga besar 
aku selalu bilang sama dia, pokoknya aku 
gak mau ditinggal lho ya, kalau ditinggal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



aku pulang, hehe aku sempet bilang kaya 
gitu kadang kalau kumpul itu kan ada 
trah-trah atau apa, kalau bukan trah itu 
apa? Urutan kakek buyutnya, jadi 
kalau di tempat dia ada sejarahnya 
mungkin ya, jadi kalau lebaran kedua 
atau natal pasti semua dari kakak itu 
semua kumpul  dari Sumatra, Bali, 
Jepara semua kumpul di Jepara di sana 
kaya di rumah asal mula kali ya, rumah 
leluhur gitu ya, dikumpulkan semua kan, 
biasanya kalau yang ibu-ibu tu kumpul, 
aku juga gak mudeng gitu apa ngomong 
apa, jadi aku selalu diem, aku bilang kalau 
ada acara-acara kaya gitu, aku baru dua 
kali sih, ehm, bilang sama dia, pokoknya 
aku gak mau ditinggal hehe kalau ditinggal 
aku pulang aku bilang kaya gitu, aku gak 
mau jadi kalau di Gerejanya kan aku gak 
tau itu adat atau apa kadang yang cewek 
duduk sama yang cewek, nah itu aku gak 
mau pokoknya aku ikutin dia, hehe kalau 
ditinggal aku gak mau hehe karena aku 
tetep masih merasa asing, bukan perkara 
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Kebisaan keluarga suami 
kumpul bersama ketika 
lebaran. 



etnisnya aja tapi suatu lingkungan adat 
istiadat daerah juga gitu lho, bahasa-bahasa 
yang kadang aku juga gak mudeng gitu, 
ngomong apa sih..hehe 

76.  Terus situasi atau kondisi yang dirasa 
paling sulit selama ini apa ya? 

Apa ya? ya mungkin waktu kumpul ya 
paling sulit waktu disuruh kumpul 
keluarga itu. Itu yang bikin aku, aku baru 
dua kali ketemu dengan keluarga besar jadi 
sempet gimana ya, sempet bingung kaya 
orang ilang aku ngomongnya apa dan ee 
gak tau gitu kadang semua tak panggil 
“Bu..” padahal salah, harusnya ada yang 
Bu de, ada yang apa, gak tau pokoknya 
semua ta panggil “Bu..” aja hehe, itu yang 
sering salah. 

 
 

Subyek merasa kesulitan 
ketika harus kumpul 
keluarga besar, 

77.  Banyak sekali ya, panggilannya juga 
sendiri-sendiri ya,  

Aku gak tau, dulu yang dia pernah kenalin 
silsilahnya kalau di tempat kita ada wak 
ada nku, itu gak mudeng kalau di tempat 
kita kan jelas ya. ada yang ini ada yang ini 
sedangkan aku gak tau jelas semua aku 
panggil “Bu..” ternyata ada yang “eh, kok 
panggil bu tu piye? Ini aku gak boleh 
dipanggil bu, aku kan masih..” kalau di 
sana kan masih ada abu, awunya..ini aku 

  



harusnya lik, ya maaf aku gak tau, kata 
gitu. Pokoknya semua ta panggil sama. 
Hehe 

78.  Kalau lebih tua semua dipanggilnya Bu.. Karena aku gak hafal dan ketika dikenalin 
cuma iya gitu aja, masih butuh adaptasi di 
pikiran jadi lebih sering gak connectnya 
iya, ya udah..hehe 

  

79.  Kemudian ditutup dengan pesan untuk 
pasangan yang menikah beda etnis seperti 
Anda? 

Yang pasti buat yang beda agama, ehm 
beda etnis, kalau dari awal memang sudah 
memutuskan, sudah siap, ya butuh 
penyesuaian dan ada penghormatan, 
karena kalau kita gak menghormati 
pasangan kita atau kita memandang 
pasangan kita sebagai sebuah tubuh itu 
pasti gak bisa jalan. Yang kedua, kembali 
pada ke agama kita, ee yang di atas gak 
pernah bedain kok, kita mau suku apa pun 
kalau memang itu seseorang yang tepat 
diberikan Tuhan untuk kita ya sayangin 
orang itu seperti kita menyayangi diri kita 
tanpa membedakan. Aku cuma itu aja sih 
hehe 

  

80.  Untuk kali ini sudah, terima kasih banyak 
untuk bantuannya. 

Iya, sama-sama mel..   



Wawancara 2 : Senin, 13 Agustus 2012 / 18.30-18.45 WIB 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan  
1.  Selamat malam, terima kasih untuk 

kesempatannya lagi untuk bisa wawancara, 
pertanyaan yang mau saya ajukan yang 
pertama di sini kan selain Anda bekerja 
kegiatan apa yang diikuti di lingkungan 
tempat tinggal?  

Di tempat tinggal? Karena sebagai seorang 
istri, seorang ibu..ibu juga ya, paling 
enggak ya ikut dasawisma, PKK gitu, 
mau gak mau harus ikut.  

 
 

C1 

 
Subyek mengikuti kegiatan 
di lingkungan tempat 
tinggal. 

2.  Mau gak mau harus ikut ya? selain itu? Betul, kalau di Gereja ya aku ikutan 
sekolah minggu aja gitu sih. Ngajar terus 
tugas-tugas di apa ya kaya singer gitu ya, 
kegiatan apa ya? kaya pelayan ibadah. 
Pelayan ibadah sama guru sekolah minggu. 
Sejauh ini aku hanya itu gak nambah-
nambah dulu, udah. Dengan kondisi hamil 
aku susah untuk gerak. 

  

3.  Kemudian kalau di sini nih, di lingkungan 
tempat tinggal bagaimana mereka 
memandang Anda? Atau menilai kita yang 
sebagai minoritas ya? 

Kalau sejauh ini sih mereka baik sih ma 
aku karena mungkin dari usia aku terbilang 
paling kecil di antara mereka, aku disini 
sepantaran anak-anak mereka malahan jadi 
di sini sudah udah yang ibu-ibu anaknya 
minimal udah SMP, kuliah, ehm, jadi 
kebanyakan dari mereka nganggep aku 
kaya anak kecil aja gitu, dengan anak kecil 

  



itu mereka gak terlalu, terlalu apa ya, gak 
nganggep keminoritasannya itu, dan kalau 
ada kegiatan ya aku hanya pupuk bawang 
lah istilah’e, manut. hehehe  

4.  Ehm, ikut organisasinya gak? Enggak, cuma karena mungkin mereka tau 
kalau Dasawisma itu kan jam 4 ya, ya 
karena aku baru bisa sampai rumah jam 
setengah 5, jadi ya hanya itu pupuk 
bawang, asal ikut aja deh, ikut bayar-bayar 
iuran tapi kalau ikut aktif suruh ini itu 
karena gak mungkin lah, kecuali kalau pas 
ada orang sakit besuk gitu, kalau pas aku 
bisa ya ikut gitu kan, mau gak mau di 
kampung ga enak kan ya.  

  

5.  Kemudian balik lagi nih, dari awal ya dulu 
pertimbangan atau alasannya akhirnya 
memutuskan untuk menikah? 

Alasan untuk menikah? Aku juga bingung 
nih kok mau menikah dengan dia 
ya,hehehe kenapa tuh? Hehe ya karena 
mungkin sudah cocok, sudah merasa dia 
bisa ngertiin, bisa memahami jadinya aku 
juga sudah lebih dewasa jadi aku bisa ini 
ya siap aja sih. Hehe awal-awalnya ya lucu 
yah.. 
Ya karena kebutuhan (suami) 
Karena kebutuhan kamu ya? 

  



Ya karena kebutuhan untuk menikah..hehe 
6.  Kalau faktor usia? Kalau dari faktor usia sebenernya kalau 

dari aku pribadi sih aku cuek, dari 
keluarga biasanya yang selalu berkomentar 
gitu ya, usia 30 kok belum nikah, 
gini..gini..gitu tapi kalau akunya sih 
jalaninya enjoy-enjoy aja tapi karena 
waktu itu setelah mama udah gak ada 
kalau dari kakak sih lebih merasa nyaman 
kalau aku sudah ada yang jagain, karena 
aku kan gak ada keluarga di Salatiga, terus 
mama sudah gak ada papa juga jauh, 
kakakku jauh dan ketika mereka liat aku 
pacaran dengan suamiku ini dengan jarak 
jauh juga, terus mereka mikir kenapa sih 
kok ngga udah kalian nikah aja jadi beban 
kakak-kakak itu udah tenang gitu lho, 
adiknya paling bontot ada yang jagain gak 
sampai jauh-jauh nanti piye-piye gitu. 

A2 Subyek tidak 
mempermasalahkan usia 
ketika akan menikah. 

7.  Jadi waktu pacaran kan jarak jauh ya? 
terus akhirnya ketika sudah menikah terus 
akhirnya suami pindah Salatiga?  

Iya dia yang ngalah mau gak mau dia dulu 
karena untuk aku pindah ke Surabaya 
kalau aku pindah dengan usia aku udah 
30an kan kalau cari kerja susah ya, untuk 
cewek, karena aku cewek aku pindah 

  



kesana aku harus adaptasi lagi karena aku 
cewek kan biasanya 25, 27 nah gitu terus 
akhirnya dia yang mau ngalah dia yang 
mau gak mau merintis dari awal lagi dari 
yang bukan jobnya dia harus meniti 
pengalaman kerja dari nol. Dia harus cari 
dan harus bisa. 

8.  Tapi itu berpengaruh sama masalah 
ekonomi gak? 

Kalau puji Tuhan sih enggak, hanya 
mungkin awalnya hanya sedikit 
kebimbangan gitu ya, kebimbangan 
apalagi dari pihaknya dia gimana ya nanti 
kalau misalnya rumah tangga terus gak 
dapet kerja, gimana nanti pandangan 
orang, terus mungkin nanti ada keraguan 
aduh, sudah keluar di sana sudah mapan 
ditinggal keluar di sini nanti berkeluarga 
terus nanti kalau tiba-tiba punya anak gak 
punya penghasilan terus gimana? Tapi ya 
puji Tuhan aku waktu itu cuma mantep, 
mantep aja sih, kalau Tuhan ijinkan aku 
untuk menikah sama dia Tuhan yang 
sediain aja lah gak tau caranya gimana. 
Tapi ternyata emang terwujud. hehehe   

  

9.  Kemudian waktu memutuskan untuk Kalau papaku sih gak masalah cuma bilang   



menikah nih, waktu itu tanggapan ayah 
bagaimana? 

“wes mantep?” udah..karena papa terus 
terang, ee..sejak mama gak ada itu kan 
drop ya, drop banget jadi dia agak sedikit 
karena kena serangan jantung juga jadi 
kadang untuk ngomong ke papa tu harus 
butuh apa ya perlahan-lahan, perlahan-
lahan gitu, waktu papa ketika liat dulu 
udah pernah tau ya, liat gitu ya dan dia 
bilang kamu udah mantep ya udah dia 
cuma bilang pokoke sing penting kowe iso 
jogo anakku. 

10.  Langsung setuju ya waktu itu? Iya. Ya itu karena kedua kakakku udah 
ambil pegang peranan, mungkin karena 
posisi papaku yang sakit jadi jujur kaya 
kehilangan semangat ya, mama gak ada 
itu papa kehilangan semangat terus kena 
diabet kena stroke total, sampai akhirnya 
ya semua keputusan diambil sama kakakku 
yang pertama. Jadi kalau kakakku 
pertama bilang jalan ya jalan. 

 
 

Restu dari orangtua 
subyek. 
 
 
 
 
 
Restu dari saudara subyek. 
 

11.  Berarti kakak waktu itu oke ya? Betul.    
12.  Hubungan kakak dengan suami 

bagaimana? 
Baik sih. C3 Hubungan suami subyek 

dan saudara subyek baik. 
13.  Baik ya..kemudian kalau dari pihak suami Maksudnya?    



itu bagaimana tanggapannya? 
14.  Waktu memutuskan untuk menikah itu, 

kalau dari keluarga suami bagaimana 
tanggapannya? 

Kalau aku sih mungkin agak kurang, kalau 
mungkin jawabannya dia ya yang lebih 
tepat ya, hehe kalau yang setau aku dulu 
waktu itu suami aku dari keluarga sih 
kalau memang wes bocahe wes mutuske 
jaluke mbe kui ya udah gitu, hehe cuma 
waktu itu sepintas dari keluarga sempet 
konfirmasi tanya ke saya bener apa 
ngga sih mau dengan ini terus 
kasarannya kan dengan suku yang beda 
terus kasarannya gampangannya kan 
dibilang Jepara tu ndeso lho, terus 
digodani gelem karo wong ndeso? Kaya 
gitu, hehe seperti it uterus juga sempet 
kalau nanti dia yang keluar dari Surabaya 
terus nanti piye kalau di sini orak entuk 
kerjo kowe piye mantep nda? Karena dulu 
kan kalau mertua kalau memang jadi 
mending aku yang ikut ke sana, ke Jepara. 
Tapi kalau aku mikir sih enggak ah, aku 
sudah pengalaman kerja masa aku nggak 
kerja terus akhirnya aku ngotot gak mau 
keluar terus jadi tanggapan dari 

 
 
 
 
 
 
 

B1 

 
 
 
 
 
Restu dari orangtua suami 
dan orangtua suami yang 
meragukan kesediaan 
subyek ketika bersedia 
untuk menjadi istri dari 
anaknya. 



keluarganya dia lebih banyak untuk 
melihat apakah sisiku mantep sisiku tu 
yakin mau terima dia dengan kondisi 
latarnya, nanti dia keluar kerja resikonya 
apa, cuma itu sih. Karena aku udah mantep 
ya udah hehe.. 

15.  Lanjut ya.. Diserahin..hehe   
16.  Tapi hubungan Anda dengan orangtua 

suami bagaimana? 
Sejauh ini gak ada masalah.  C3 Hubungan subyek dan 

orangtua suami baik. 
17.  Sama saudara-saudaranya? Tidak, baik-baik aja.    
18.  Pernah sempet punya masalah ga? Enggak 

Enggak pengen (suami) 
  

19.  Pengennya yang baik-baik aja ya..  Dia kan anak bontot..   
20.  Berapa bersaudara suami? Empat, jadi tiap hari di telepon hehe  

Enggak tiap hari,..(suami) 
dua hari sekali ya, paling nda dua hari, 
jadi ya rasanya kita jauh rasanya jadi 
deket. Karena mungkin karena aku sudah 
gak punya mamah ya jadi ya aku merasa 
menemukan satu sosok orangtua juga gitu, 
itu karena kalau aku mau berkomunikasi 
dengan papaku mungkin lebih jarang 
dibandingkan dengan aku berkomunikasi 
dengan orangtuanya dia karena kan papa 

 
 
 

C1 

 
 
Komunikasi subyek dan 
suami dengan keluarga 
suami yang lancar. 



kalau diajak ngomong yang via telepon 
kadang nyambung kadang juga enggak 
karena ya kondisinya sudah tidak seperti 
orang normal, jadi ya kesulitan kalau 
ngomong dengan dia jadi ya harus face to 
face sementara dengan jarak yang jauh itu 
sulit juga, aku jadi lebih banyak 
komunikasi dengan orangtuanya dia. Dan 
mungkin karena aku satu-satunya menantu 
perempuan ya jadi selama ini enjoy-enjoy 
aja. Hehe.. 

21.  Yak untuk ini sudah cukup, terima kasih 
banyak untuk waktunya.. 

Sama-sama.   

 

 

 

 



Identitas Suami Subyek 2 

Nama    : W 

Tempat tanggal lahir : Jepara, 27 Mei 1980 

Usia     : 32 tahun 

Etnis    : Jawa 

Agama   : Kristen  

Pendidikan terakhir  : S1 

Usia pernikahan   : 2 tahun 6 bulan  

Pekerjaan    : Karyawan swasta 

Jumlah anak    : - 

 

 



Wawancara : Senin, 13 Agustus 2012 / 18.45 – 19.30 WIB 

Pertanyaan Jawaban 
Selamat malam, terima kasih untuk waktunya bersedia 
diwawancara, yang pertama yang mau saya tanyakan tentang 
identitas, tempat tanggal lahir? 

Saya lahir di Jepara, 27 Mei 1980.  

27 Mei 1980? Iya he e.. 
Berarti sekarang usia? Udah masuk dua..32. 
32 ya, etnis Anda? Saya Jawa. 
Kemudian pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir saya S1. 
Agama? Agama Kristen. 
Sekarang usia pernikahan? Ya kurang lebih 2,5 tahun. 
Pekerjaan sekarang? Sebagai di Salesman. 
Kemudian jumlah anak? Belum, baru mau satu. 
Untuk pertanyaan yang pertama nih, tolong diceritakan kehidupan 
masa kecil Anda?  

Untuk kehidupan masa kecil saya, karena saya ee, apa ya? 
keluarga memang banyak di saya dulu banyak saya habiskan di 
mana di Jepara waktu masa kecil saya, saya besar di sana sampai 
dengan SMA yang sebelumnya kan saya juga untuk masa kecil 
saya juga, ee karena dibesarkan dari keluarga apa namanya? Ya 
sederhana lah, kaya gitu kan jadi ndak begitu berlebihan banget 
kaya gitu ya, cukup lah..nah, untuk masalah masa kecil ya seperti-
seperti anak-anak biasane kita juga mengalami masa seneng, masa 
sedih kumpul keluarga kaya gitu, kita senenge juga masih banyak 
temen-temen masih baik ya temen satu SD satu TK lah, masih 



saudaraan masih satu kampung jadi banyak mengenal mereka 
sebelume, nah, giliran kita sudah mulai menginjak SMP kita mulai 
mengenal dengan temen-temen baru, istilahnya ya namanya untuk 
di SMP paling nda ada di kaya di kecamatan otomatis temen dari 
sana temen dari kampung sendiri kita juga kenal bisa tambah-
tambah saudara, kaya gitu jadi istilahnya dengan terus kita tumbuh 
berkembang dengan satu pengalaman pendidika yang lebih baik, 
lebih baru gitu. Begitu juga ketika kita menginjak masuk SMA 
kaya gitu, kita justru lebih apa ya, lebih kita bisa apa ya, kita bisa 
berekspresi kita bisa bereksploitasi dengan apa yang kita miliki 
pada waktu itu. Untuk itu memang untuk dari rata-rata untuk ee di 
Jepara memang perbedaan untuk di tingkat pendidikan kan rada 
mencolok kalau disana. Yang penting istilahnya nda kerja nda 
papa yang penting dapet duit kaya gitu. Yang dipentingkan bukan 
masalah pendidikannya tapi masalah keuangan karena mereka kan 
untuk tingkat ekonomi di sana modele orange saingan. Memang 
dari teknologi pada saat itu memang belum nda kaya sekarang, 
masih biasa-biasa saja, tapi waktu mulai transisi masuk SMA itu 
juga melihat seperti apa sih dunia diluar yang sebenarnya tu kaya 
apa. Kita bisa kenal dengan teman baru ya, paling nda dalam 
siklus hidup kita di situ mulai mengenal dunia kita mulai 
mengenal perempuan kaya gitu kan, seperti apa kehidupannya, 
bagaimana kehidupannya seperti apa sih kaya gitu, nah dengan 
ketemunya mahluk baru itu bisa mengubahlah, bisa berpengaruh 



pada kehidupan apa ya? kehidupan seseorang..untuk apa ya?  
Untuk sosialisasinya? Iya untuk sosialisasinya dan untuk perkembangan dengan jiwanya 

itu sendiri gitu. 
Kalau dari kebiasaan-kebiasaan dari orangtua yang dikenalkan apa 
aja nih?dari adat istiadatnya.. 

Untuk saya sendiri, pada keluarga kita kan keluarga apa ya boleh 
dibilang keluarga yang agak moderat gitu ya, jadi kita untuk 
sesuatu yang baru itu mereka itu mereka istilahnya ga 
memperkenalkan tapi ketika kita memberikan sesuatu itu dan itu 
bagus mereka mensuport jadi mereka memperkenalkannya dengan 
cara mereka sendiri kaya gitu. Misalkan pada waktu, ee..waktu 
SMA sebagai contoh, mereka..saya tertarik dengan alat musik, 
dengan alat musik keyboard gitu, saya tertarik mereka mensuport 
mereka membelikan kaya gitu, jadi ya saya ada minat saya ada 
interest di situ ya mereka dengan cara mereka sendiri bagaimana 
dia mendukung saya, jadi mereka tidak..tidak bagaimana pun 
namanya orangtua juga memikirkan bagaimana tumbuh 
kembangnya nanti. Nah untuk dari segi-segi pendidikan dalam 
keluarga kita memang untuk pendidikan kita memang lebih 
diutamakan dari edukasi dalam apa namanya dunia pendidikan 
segala macem, ya kalau ditekankan di situ tapi untuk di 
lingkungan sosial juga kita apa namanya supaya balance lah, biar 
imbang kaya gitu. Jadi antara pendidika di sekolah, kehidupan 
bermasyarkat, agama kaya gitu kita diupayakan kita bisa berjalan 
bersama-sama kaya gitu. 

Sifatnya modern ya berarti? Iya boleh dibilang, boleh dibilang seperti itu tapi dengan cara yang 



tadi saya sebutkan. 
Iya.. Mungkin sebagai contoh tadi yang saya kemukakan kalau 

misalnya saya tertarik dengan alat musik, seperti ini. Nah mereka 
dengan cara mereka sendiri.   

Selama itu baik ya.. He eh. Selama itu untuk perkembangan, yang bermanfaat untuk 
orang lain, untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. 

Kalau dari tradisinya sendiri?  Untuk tradisi kita memang gini, untuk tradisi dalam hal apa nih? 
Kebudayaan gitu? Kebudayaan, kebudayaan kita dengan keluarga atau di lingkungan 

sekitar? 
Dari keluarga dulu.. Kalau di keluarga di keluarga sendiri ya pada umumnya lah, kita 

juga untuk kebudayaan di Jawa ya kita memang di ajari untuk 
basa-basa ya ngoko atau gimana-gimanane, ya kita pake saja kita 
tidak..tidak..tidak apa ya masih mengikuti kaedah yang ada kaya 
gitu ya kita pake untuk kebudayaan-kebudayaan yang memang apa 
ya? istilahnya dari keluarga kaya gitu kita masih pake. Terus untuk 
kebudayaan yang dari luar kita juga..permisi ya.. 

Iya.. Tempat saya untuk yang Kristen itu sebagai orang minoritas 
karena kan muslim jadi kebudayaan di sana lebih banyak 
dipengaruhi oleh kebudayaan muslim.  

Kaya lebaran? He e, jadi katakanlah kalau lebaran, sebentar lagi lebaran kaya gitu 
kita juga ada, kita di rumah itu  menyediakan.  

Ikut lebaran? Iya..istilah’e kaya ikut lebaran jadi kita juga terima hantaran kita 
juga ngasih hantaran kaya gitu, ketupat-ketupat apa kaya gitu apa 
makanan toh kita juga nanti ya namane di tempat saya banyak juga 



yang orang kampong yang istilahnya datang ke tempat kami, 
bersilahturahmi meskipun kita yang ada sih kita yang 
mengucapkan apa istilahnya? Ee..silaturahmi ke tempat orang 
yang lebih dituakan. Kepala desa atau pak RT seperti itu kita 
memang lebih banyak yang kesana tapi banyak juga dari orang 
kampong yang datang ke tempat kita. Jadi untuk kerukunan dalam 
berkeluarga memang lebih ini kaya gitu. Ya jadi kita karena saya 
tumbuh kembang di sana, dipengaruhi untuk kebudayaan yang 
seperti itu, ya biasalah kalau kebiasaan kebudayaan seperti itu 
memang jadi ndak bisa meninggalkan kebudayaan yang ada, 
tradisi yang berlaku di masyarakat. Norma-normane juga seperti 
itu. 

Iya, kemudian kalau dari perjalanan pendidikan tadi dari TK 
sampai SMA ya Anda di Jepara?  
Kemudian mengambil perguruan tinggi?  

Iya di Jepara, betul. 
Di Salatiga itu, jadi setelah lulus dari SMA langsung didaftarkan 
di Satya Wacana. 

Kemudian dari TK sampai SMA itu sekolahnya sekolah negeri 
atau swasta? 

Saya di negeri. Ikut negeri waktu itu.. 

Terus bagaimana itu pergaulannya waktu itu? Ya untuk pergaulannya ya sebenernya biasa aja sih, kita juga ikut 
kumpul merasa, ya sama kaya biasa kita juga, ee apa namanya? Ya 
untuk pergaulannya paling mencolok lah, kita kan biasa kalau 
antara TK sampai SMP itu kan masih ini ini aja ya, ya masih 
biasa-biasa aja, ya pada umumnya lah seperti itu, nah ketika di 
SMA nah itu yang mulai kita ada perubahan. Mulai sudah 
mengenal dengan mahluk lain, tadi yang namanya wanita itu. Lha 



di situ mulai terpengaruh dengan teman-teman, mulai kenal 
dengan yang namanya dunia-dunia apa kaya gitu kan, lha.. 

Dunia apa nih? Namanya kan dunia remaja, waktu itu kan.. 
Cewek (istri).. 
Ya itu tadi sudah tak sebutno,.lha dunia-dunia yang laki kaya 
seperti kenakalan remaja, contoh aja kaya yang misalnya negatif, 
kaya trek-trekan lah seperti itu.. 

Suka trek-trekan? Dulu.. 
Kalau kegiatannya apa nih yang pernah diikuti semasa sekolah 
sampai perguruan tinggi? 

Kalau dulu SMA tu anu ikut OSIS, ikut OSIS tu jadi apa ya? jadi 
anu seksi kerohanian,  

Seksi kerohanian? He e seksi kerohanian, karena memang yang ditunjuk kan ndak 
banyak.  

Tapi waktu it kan sekolah negeri?  Iya.. 
Lha seksi kerohaniannya? Iya kan perwakilan, ada yang muslim ada yang Kristen. 

Terus yang waktu kuliah itu, di KSM (kelompok studi 
manajemen), itu pernah jadi anu jadi sekretaris gitu, terus kaya 
kepanitiaan-kepanitiaan itu kaya seminar terus apa kaya misalnya 
apa kaya panitia OSPEK itu pernah ikut.  

Berorganisasi ya? He e…he e 
Terus awal bertemu dengan istri bagaimana nih? Walah lha ini,.rada njarak owk mba rada njarak. 

tau nda njarak nda? Nda njarak tu nda sengaja(istri) 
Nda sengaja,dulu tu ceritane temene dia itu dulu pacare temenku. 
Pacare temenku tu lha deket sama aku, terus apa ya? terus anu 
diajaki ketemu ke tempat temene, ceritane meh dikenalno gitu, lha 



terus pulang dari sana perjalanan pulang kan, sik,sik,sik mampir 
temenku yo..yo,ke tempat dia. Waktu itu nda nggagas, saya nda 
nggagas malah sama orangtua ne kan nyambung, de en ngomong 
sama temenku terus aku ditinggal ya terus ngomong ae sama 
papa’e itu. Lha dah lama nda pernah kontak yo, lha terus sms-
smsan, tanya smsan..ee, ada respon, nda tau itu yang mbalesi dia 
aku nda tau, karena itu ada respon ya ta balesi terus. Lha terus 
lama nda pernah kontak, berapa lama lagi, berapa tahun ya? 2003 
dulu ya? eh, 2002..2005 (istri), nda kenale tu 2003, 2003 kenal 
ama dek nen terus cuma bentar-bentar tok terus udah,  nda digagas 
terus 2005 kaya’e mulai lagi, 2005 mulai lagi, 2007 terus 
aku..kemaren kenal 2002 ya..nda ratih tu 2002 owk, lha ya 2002, 
tapi sesudah itu gek an 2003.. 

Kelompatan yang 2003 he e orak kelingan (istri), lha terus itu nda pernah kontak 2005 gek 
mulai-mulai, terus aku pindah ke Surabaya,  

Pindah Surabaya? He e, eh belom’e, belom, belom, ndak aku rodok intens tu dulu 
waktu kamu pas di rumah sakit, pas kapan ya? 

2007 tu ya? Kayak’e..wes lah pokok itu, terus aku berangkat Surabaya, terus 
makin intens lagi terus akhirnya 2008, 2008 aku nembung dia. 
Nembung yang keberepa? (istri) 
Mboh bolak-balik.. 

Nembungnya katanya bolak-balik? He e bolak-balik, de en emang owk. Wes to, semenjak itu antara 
dari 2008 sampai 2010 kan masa transisi bagaimana nanti meh 
dibawa kemana? Lha di situlah masane.. 



Pacaran? He e, terus 2010 itu ambil keputusan’ “I do..” 
Menikah itu? He e. 
Kemudian sejauh mana tuh Anda mengenal adatnya calon istri 
waktu itu ya? 

Aku untuk waktu itu saya nda tau sih ya, setauku ya biasa-biasa 
aja paling sama, waktu itu saya ya nda pernah nggagas de en meh 
ke klenteng apa meh kemana saya ya nda pernah nggagas, wes 
pokoke Kristen setau saya seperti itu, pokoke yang penting 
agamane sama, masalah untuk kebudayaan nanti gampang bisa 
dipelajari pikir saya seperti itu. Paling ya nda beda-beda jauh cuma 
gitu tok. Nah bener waktu masuk ke keluarga kok nda beda-beda 
jauh, aku kan tanya-tanya bagaimana sih untuk adat’e di Cina tu 
piye? Ee, ya hampir sama sih gini,gini,gini,.cuman ada beberapa 
kata-kata yang asing waktu itu, misale kalau aku kan yo dulu 
pernah untuk mendapatkan belajar bahasa mandarin kaya gitu kan, 
aku kuliah ndisik jadi sudah ada gambaran, cuman begitu kita 
masuk nah, di situlah kita kena batunya. 

Kok kena batunya? Kita mengadati, kaya misale di keluarga kaya gitu kan ya apa ya 
namane? Kenal bahasa-bahasa baru, apa? Kaya nku sama ncim 
kaya gitu, nah, panggilan-panggilan, nah, untuk..kan rada mbulet 
ya, saya juga, juga apa ya? ya rada-rada asing lah sama kaya gitu, 
lha terus dulu juga pernah mengalami culture syok juga waktu 
masuk di keluarga, ini kok sipit kabeh? Aku ireng dewe, ya gitu 
lah waktu itu agak sedikit rada down lah, karena waktu kumpul 
keluarga kaya gitu kan. Nah cuman waktu apa, apa namane? 
Sesuatu yang membangkitkan, aku gak tau kaya kakak’e dia 



ternyata suamine ya Jawa kaya gitu kan, jadi itulah yang bikin aku 
motivasi lagi untuk bangkit kaya gitu, karena aku ngeliat disitu ow 
agak cocok. 

Ada temene gitu ya? Iya..ya bisa dibilang gitu, dan di situ juga membuka pandangan 
aku, o ternyata di keluarga dia itu nda sesuatu yang masih apa ya 
masih kental banget, kolot kaya gitu. 

Lha waktu itu tanggapan orangtua istri bagaimana? Tanggapan baik-baik aja ya, setelah itu saya waktu ketemu sama 
waktu ya satu papanya itu tapi dah lama yang kedua ya waktu 
lebaran gini waktu pulang dari Surabaya itu, ketemu sama 
orangtuane sama mama’e itu juga welcome nda ini, nda ada suatu 
perubahan lah kaya gitu, yang mencolok kaya gitu kan, 
maksudnya masih dianggep lah, karena orangtua juga kan 
melihatnya o..kalau saya sama anaknya sih sudah ada perjanjian, 
cuman untuk mamanya kan belum tau waktu itu, dipikire masih 
temen biasa jadi ya sama-sama aja kaya gitu. 

Waktu itu orangtua belum tau ya? Belum tau, belum tau.. 
Terus waktu taunya kapan itu? Taunya ya waktu saya sering datang ke rumah. 
Sering datang itu terus akhirnya.. Ya nda sering sih,  namanya juga sana-sini, ya mikir di ongkos, 

mikir jauh, mikir di waktu juga, ya kaya gitu kan jadine ya kita 
juga untuk, untuk ketemu ya memang bisa intens, jadi ya 
diintensiveke jadi nda untuk istilahe main ke mana, untuk gimana 
saling mengenal pribadi kaya gitu, nda keluar grudak-gruduk sama 
temen’e gitu kan.. 

Lha setelah tau orangtua tanggapannya bagaimana tuh? Jadi Kalau untuk tau berubah atau nda berubah mungkin ke arah dia, 



berubah atau gimana? kan mama’e dia saya nda tau soal kaya gitu. 
Tapi melihatnya berubah ga? Enggak sih, mama’e justru malah baik sama saya. Nda ada sesuatu 

sing anu..baik. ya dateng ya layaknya lah..diperlakukan 
selayaknya seorang tamu kaya gitu lah. Ya pokoke disuguhi diajak 
ngobrol diapake gitu lah..ada beberapa perhatian-perhatian yang 
ditunjuke lah, kaya gitu cuman memang waktu itu saya nda begitu 
mengenal banyak dengan beliau karene keburu Tuhan memanggil 
kaya gitu. Ya mamanya papanya, saya di sana di Jawa Timur jadi 
untuk kontak-kontak ya jarang-jarang, lha kalo ketemu ya sama 
dia, kalau kakak’e tu ya sebagai wakil dari orangtua. 

Kalau sama kakak baik ya? Baik. 
Kemudian harapannya setelah menikah apa nih? Ya, harapannya setelah menikah ya punya anak, punya rumah, ya 

pada umumnya lah, kaya gitu punya anak bisa nyekolahno, ya 
kalau ada turahan uang bisa ditabung untuk ya mungkin dananya 
untuk investasi atau kebutuhan untuk beli sesuatu kaya gitu kan. 
Gitu. 

Kemudian pertanyaan selanjutnya, agak sensitif ni mungkin ya, 
tentang penyesuaian perilaku seksual istri? 

He e, maksudnya? 
 

Bagaimana dengan perilaku seksual istri? Maksudnya dalam hal apa nih? 
Maksudnya tentang kehidupan seksual dalam pernikahan gitu.. Piye ya? biasa aja sih, kita juga menjalankan dengan aturan-aturan 

yang berlaku kaya gitu maksudnya nda sing aneh-aneh sing 
normal-normal ae lah pada umumnya kaya gitu, jadi kan kaya 
untuk maksudnya beberapa aturan-aturan tertentu dalam segi 
kedokteran yang gak boleh dilanggar to? Ya maksudnya itu.. 



Kemudian kalau sifat atau perilaku istri setelah menikah 
bagaimana,ada yang berubah ga? 

Ada, ada banyak,. 

Bisa cerita? Itu apa anane yo? 
Iya.. Kalau dulu pacaran nda kenal manja, saini minta ampun. Nda 

pernah jaim pas setelah menikah nda..nda perlu lagi karena udah 
suami istri ya, jaim-jaiman kaya gitu nda pake jaim-jaiman. Terus 
yang jelas itu sifat-sifate dia kan ya berubah dari yang jaim ke 
manja, terus he e, kalau sifat’e dia ya teges, kalo iya ya iya kalo 
nda ya nda, sama aku ya iya ya iya jadi misal’e ne ada suatu 
keputusan ne itu memang kita mau jalankan ya jalan tapi kalau nda 
ya apa aku nda setuju ya dia nda gitu, bisa iya atau nda. 
Katakanlah dia mau jalan ya jalan’o dewe kaya gitu. 

Kalau kelebihan atau kelemahan istri?  Kelebihannya berat badan ya sekarang ya? hehe 
Kalau untuk kelebihannya apa ya? ya banyak sih, ya baik sih, ada 
pun sama dia mau sama saya itu merupakan suatu kelebihan kaya 
gitu ya, hehe  

Selain itu? Selain itu ya mungkin salah satu, ada yang saya butuhkan atau nda 
yang namanya orang berkeluarga itu kan butuh suatu kepastian, 
maksudnya kepastian kalau ee, dan  ketegasan ya kalau kita dalam 
mengambil keputusan ya dalam rumah tangga, misalnya contoh 
aja lah ya, kita mau beli rice cooker kaya gitu, itu memang saat ini 
kita butuh. Katakannlah seperti itu, sedangkan saya tadinya gak 
kepengen rice cooker, tapi saya pengennya, pengennya tv gitu ya, 
lah kita bisa komunikasikan di situ, kita jan’e kita bisa arahkan 



karena kebutuhan dia dengan kebutuhan saya cuma kalau saya 
yang harus mengalah karena dia beli rice cooker gitu, kita memang 
butuh kita memang membutuhkan pada waktu pagi kita harus 
masak daripada untuk nonton tv, kita lebih direpotkan untuk apa 
masak di kompor misalnya seperti itu kita lebih enak untuk apa, 
apa beli rice cooker itu, karena kelebihan yang ditawarkan dari 
rice cooker seperti itu, kaya gitu. Nah, dari situ kan kita 
mengambil suatu keputusan, o enak’e seperti ini, seperti ini, dah, 
kalau sekarang kita beli rice cooker dulu besok kalau ada duit baru 
beli tv. Kurang lebih seperti itu, jadi kan ketegasan dalam 
berkeluarga untuk mengambil suatu keputusan untuk ke depannya 
atau yang sedang terjadi saat ini. Kita butuh ketegasan seperti itu, 
nah mungkin dari sisi dia yang untuk, salah satunya yang namanya 
keluarga untuk saling mengisi, misalkan salah satunya itu tadi saya 
ngotot pengen tv, tapi bagi dia tv tu nda bagus nda butuh untuk 
saat ini butuh’e tu ini lho kaya gitu, nah di situ kan saling mengisi. 
Pikiran saya kan dia mbuka..mbuka apa ya istilah’e mbuka 
wawasan, oya ya, he e..kita butuhnya rice cooker ya, jadi dengan 
pelegaan dengan ikhlas kita juga ambil keputusan itu. Tanpa  ya 
misal contoh gampang sih dalam berkeluarga kan gara-gara gitu ae 
jadi rame nah kaya gitu, karena nda ada, nda ada apa, nda ada 
toleransi nda ada sikap mengalah, nda ada pembukaan wawasan 
seperti itu tadi.  

Kemudian kalau Anda menyesuaikan diri seperti apa? Dengan istri Ya kalau kita menyesuaikannya dengan kondisi mumet mungkin 



yang seperti itu..dengan sifatnya dengan kelebihannya dengan 
kelemahannya..bagaimana Anda menyesuaikannya? 

pada awal-awalnya kita jangan terbawa keadaan. Sebagai contoh 
tadi aku pengennya tv kok nda dituruti to, kita juga pada waktu itu 
juga akan mengeluh. Kalau kita tidak bisa menerima terlepas dari 
kesadaran ya, yang pembukaan wawasan tadi ya, aku pengen’e tv 
kok nda dituruti to, jan’o aku ya masih bisa duit kalo beli tv 
sendiri, aku punya duit seperti itu, egois’e seperti itu ya. tapi di 
sini ka nada kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan lain yang 
kita butuhkan untuk saat itu, kita juga pikirkan, yo duit yang ini 
kita beli rice cooker dulu baru duit yang lain kita beli tv. Nah 
mungkin dengan salah satu sifat ketegasan dari sifat apa ya 
namanya pembukaan wawasan tadi mungkin pada awalnya kita 
akan mengeluh, ya itu tadi yang kita omongkan, rasa 
ketidakpuasan dalam hidup tapi dalam waktu sekilas, kalau nuruti 
emosi aja kan akan timbul seperti itu kan, nah kalau dituruti saiki 
iki, iki besok iki, ada semacam kekecewaan tapi dengan kesadaran 
mungkin kita sedikit cooling down yang sempet meninggi dengan 
kondisi itu tadi, lha mungin apa namanya, ee.. dari situ kita juga 
bisa menganalisa, kita juga bisa mikir, dengan sedikit diam kita 
bisa merasakan bagaimana kita untuk melakukan langkah 
selanjutnya seperti itu, dengan cara kita. Jadi dengan diem sik, 
sori..kamu jek napa? nda, aku butuh waktu aku butuh nenangno 
diri. Nah itu kan lebih mencondong ke arah pribadi dia. Jadi untuk 
salah satu contohnya untuk saya seperti itu apa namane buat minta 
cooling down gitu lah, buat minta waktu sebentar mbo ojo 



diganggu sek, aku ge nenangno diri, gitu mungkin kalau bisa 
kasih, nanti untuk komunikasi selanjutnya, mbalik. Gitu, 
komunikasi untuk mbalik gitu. 

Kemudian pendapat istri tentang diri Anda setelah menikah apa 
ya? pernah diutarakan? 

Gimana?  

Pendapat istri tentang diri Anda setelah menikah ? O banyak, ni tanya’o.. 
Pendapat istri setelah menikah? Yo yang jelas, piye yo? Dia bisa 
menjadi, bisa menjadi, karena memang pernikahan itu kan 
penggabungan dari dua pribadi yang beda menjadi satu, mungkin 
pada waktu awalnya apa yang jadi kita harapkan memang tidak 
bisa sesuai dengan kenyataan seperti itu, tapi dengan menurut 
standar kita, nah katakanlah kita targetnya angka 90, tapi ternyata 
target kita maksimal kok angka 70, apakah kita tetep ngegas terus 
sampai angka 90 ya tentunya tidak, nah, kadang kala yang kita 
tentukan, kadang kala yang kita inginkan memang itu nda ada 
yang bisa sampai 100% sesuai dengan kenyataan, nah tinggal 
masalahnya kita bisa nda untuk menerima hal tersebut, kalau kita 
terlalu banyak menuntut istri kita harus seperti ini, saya harus 
seperti ini, seperti ini, pokok’e gaji  harus minimal 5 juta, wah 
pokok’e harus dandan sing seksi, wah, atau gimana daripada di 
luar di delok orang, dandan biasa ae, tentunya nda seperti itu. 
Tinggal kita mengadopisinya seperti hal-hal tadi, seperti hal-hal 
yang kita utarakan sudah saya sampaikan untuk kita bisa sejalan 
gitu. 



Kalau setelah menikah kondisi perekonomian bagaimana nih? Memang pada waktu awal, waktu pernikahan saya juga sempat 
nganggur lah seperti itu, nah, sementara nggagur waktu itu kan dia 
yang sudah kerja dulu, dulu waktu nganggur sambil nyari-nyari. 
Ya memang, jadi sisi seorang suami, apalagi sebagai laki-laki di 
situ memang kan namanaya untuk membiayai kebutuhan-
kebutuhan keluarga, kan laki-laki, tapi memang ada kok durung 
entuk-entuk kerjaan yo? mungkin ada rasa seperti itu ya, pernah 
ada rasa seperti  itu. Akhirnya kita bersabar, kita berdoa kemudian 
turunlah apa yang menjadi jawaban doa kita. Akhirnya kita 
mendapat pekerjaan, mulai dari itu kita bisa menjalankan 
kewajiban, bisa memberikan nafkah, apa yang dibutuhkan bisa 
membiayai kebutuhan keluarga.  

Waktu itu bagaimana dengan istri menyesuaikan dengan adat 
istiadat dari keluarga Anda? 

Kalau masalah adat istiadat, itu sih nda anu ya, nda ada’e wong 
keluarga saya juga nda begitu, ahh, lebih ke bahasane, karena 
perbedaan bahasa di sini sama disitu tu nda ini, nda sama. Cuman 
masalah bahasa aja dalam keluarga, nda ada sesuatu yang beda, 
paling-paling kalau kita kan biasa pake bahasa jawa, logat sana. 
Dia di sini pun juga banyak bergaul dengan orang jawa di kantor 
pun kaya gitu kan kadang pake bahasa jawa cuman kalau dia 
dipaksakan dia pun bisa seperti itu. Cuman namane seperti itu juga 
nda langsung, cuman kalo kepepet ya keluar kok.  

Kalau dari keluarga Anda ada nda ya harapan tentang mengenai 
anak gitu? 

Anak? Dari keluarga saya? 
Mengharap anak dari dia gitu? Ya ada to ya..jelas ada, misale ya 
adane kan ya gini contoh gini ya untuk saya di keluarga besar 



kami, memang dia satu-satune Cina yang masuk di keluarga kami, 
tapi dari keluarga kami yang lain juga ada dari suku yang lain itu, 
nah mungkin dari perkawinan kami syukur-syukur ya boleh 
membawa suatu perbaikan keturunan lah. Ya misal’e anak’e 
tinggi, putih, nda ketok Cina banget gitu kan, nah mungkin dari 
keluarga juga ada seperti itu, ya mungkin dari keluargane dia ya 
apa namane ya,.dari hasil perkawinan ini juga membawakan suatu 
kerukunan. Sing ta utarake tadi kan salah satu contoh. Ya adalah 
seperti itu..  

Kalau jumlahnya? Harus berapa gitu? Nda ya..nda ada. Nda ada batasan untuk minimal gitu ya..ya itu 
juga tergantung dari Tuhan yang ngasih. 

Kalau kondisi apa nih yang dirasa paling sulit selama ini? Di rasa sulit selama ini? 
Selama pernikahan ini..2,5 tahun ini? Nda ada ya,.kita jalani juga jalani ngalir aja, jalani ngalir aja nda 

ada yang pernah ada yang sampe apa rame, atau apa nda, kita 
justru kalau kita misal’e berantem ya kaya gitu paling yaw ajar 
dalam keluarga. Saya bukan masalahke yang seperti itu, kadang 
masalah-masalah sepele telat jemput apa gimana, kaya gitu 
biasane malah kaya gitu, nda..nda sampe, ya paling ya ngomel-
ngomel di jalan sampe rumah ya udah. Bar-bar..nda sampe lah nda 
sampe..mbawa-mbawa keCinaan, waa..anu ngene-ngene..nda ada. 

Yak yang terakhir, ada ngga pesan untuk pasangan seperti Anda 
yang menikah beda etnis? 

Pesan-pesan ya kalo pesan ya saya tu gini, kalau misal’e yang 
namane menyangkut dua keluarga yang berbeda untuk satu untuk 
apa ya? untuk prinsip maupun dasar-dasar dalam kehidupan 
mereka, memang untuk di Jawa sendiri ada kebudayaan yang 



berbeda dengan yang saya seperti ini, yang seperti itu dengan 
kehidupannya, mungkin akan membawa sesuatu perubahan. Nah, 
yang namanya perubahan ka nada yang bersifat positif dan ada 
yang negatif,  nah kalau perubahan itu kita nda bisa menyikapi, 
kita terlalu menuruti apa yang dikatakan orang, di apa namanya 
seperti yang dikatakan orang kita mudah terprofokasi, kita mudah 
terbawa dengan kondisi yang memang dengan pemikiran dalam 
hati kita kaya gitu ya juga akan berpengaruh apalagi yang 
musuhnya sama pihak-pihak ketiga seperti itu ya memang 
terkadang jan’e sih saya sama dia nda ada apa-apa, cuman karena 
ada orang ketiga profokasi jadi ini jadi masalah seperti itu, nah, 
kalau misalnya ada yang seperti itu, ada yang temen-temen atau 
saudara dimana kita mengalami atau memiliki pernikahan yang 
beda suku nda cuma di Jawa aja mungkin di suku lain antar suku 
gitu juga kita tergantung bagaimana kita mambawa diri aja, jangan 
sampai lah  itu membawa suatu perubahan yang frontal. 
Bagaimana kita menghormati dasar-dasar atau norma, etika yang 
ada di keluarga itu kaya gitu, ini kalau misalnya ee..apa ya? antara 
misal’e..misal’e dengan ya kaya kami sendiri lah nda perlu ada 
saling mengejek, kita nda usah saling menjelek-jelekan kaya gitu, 
yang itu nanti akan membawa suatu apa ya? ketidaknyamanan 
pada diri sendiri maupun keluarga. Kaya gitu aja. 

Ada lagi? Ya untuk sementara itu aja. 
Ya itu aja, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Ya..selamat malam. 



 

 



WAWANCARA SUBYEK 3 

 

Identitas Subyek (Istri) 

Nama    : LP 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 3 September 1977 

Usia     : 35 tahun 

Etnis    : Tionghoa 

Agama   : Katolik  

Pendidikan terakhir   : S1 

Usia pernikahan   : 2 tahun 10 bulan 

Pekerjaan    : Ibu rumah tangga 

Jumlah anak    : 1 (23 bulan) 



Wawancara 1 : Sabtu, 8 September 2012 / 14.30- 14.55 WIB 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan  
1.  Yak, selamat siang terima kasih waktunya 

untuk bersedia saya wawancara..   
He em   

2.  Yang pertama yang saya mau tanyakan 
adalah identitas, tempat tanggal lahir? 

Semarang, 3 September 1977   

3.  Usia berarti sekarang? 35 tahun   
4.  Etnisnya? Cina   
5.  Kemudian pendidikan terakhir? ee..S1 A3 Pendidikan terakhir subyek 

S1 
6.  Agama? Katolik    
7.  Usia pernikahan? Hampir 3 tahun   
8.  Hampir 3 tahun ya, Pekerjaan sekarang? Ibu rumah tangga   
9.  Jumlah anak sekarang? Satu    
10.  Usia anaknya sekarang? Ee..hampir 2 tahun.   
11.  Hampir dua tahun ya? kemudian yang 

pertama tolong diceritakan kehidupan 
masa kecil  Anda, apa saja adat-istiadat 
yang dikenalkan oleh orangtua? 

Ee, masa kecil saya biasa saja. Mengenai 
latar belakang keluarga saya, adat 
istiadat, kita sebetulnya sudah tidak 
terlalu menganut e..e..ke Cina, saya e,.e,. 
labih, ketika imlek atau apa kami hanya 
merayakan sekedarnya saja, 
tidak..tidak ada perayaan khusus 
seperti itu. Sebetulnya agama juga sudah 

 
 
 
 

B1 

 
 
 
 
Adat subyek yang sudah 
tidak terlalu kental 



katolik jadi bukan budha atau konghucu 
jadi kita nda tertalu apa ya, merayakan 
juga nda terlalu seperti itu. 

12.  Waktu itu tinggal dimana? Sama orangtua? Waktu kecil iya..tinggal sama orangtua.   
13.  Tinggalnya didaerah mana? Saya dulu tinggal di..waktu kecil tinggal di 

Pancakarya. Kemudian kelas dua SD 
pindah ke tanah mas. 

  

14.  Mayoritas penduduknya di sini apa ya? Mayoritas.. ya di sini sebagian besar Cina.   
15.  Sebagian besar Cina ya? terus waktu itu 

bagaimana situasi tempat tinggal? Kan 
mayoritas Cina gitu..aktif di lingkungan 
atau bagaimana? 

Kebetulan enggak, enggak ya.. C1 Subyek tidak aktif di 
kegiatan lingkungan 
tempat tinggal. 

16.  Kalau kondisi perekonomian orangtua 
waktu itu bagaimana ya? 

Ee yang jelas waktu itu orangtua sempat 
punya usaha, tapi tahun 1998 itu bangkrut 
jadi ya terus kita pindah ke sini ke selo 
sini, ya kita ini ya kita tinggal tetep tinggal 
di sini. 

  

17.  98 tu waktu krisis itu ya? Iya..he e.   
18.  Tapi setelah itu kondisi perekonomian 

bagaimana?stabil atau.. 
Ya tadine sempet jatuh tapi ni yo, anak-
anaknya kan sudah bekerja sudah besar 
jadi sudah bisa mandiri sendiri. 

  

19.  Anda berapa bersaudara? Tiga, anak pertama.   
20.  Anak pertama? Iya.   
21.  Adeknya ?perempuan.. Adeknya laki-laki sama perempuan.   



22.  Kalau imlek waktu itu hanya mereyakan 
sekedarnya saja ya, udah gak ke klenteng 
ya, karena agama juga sudah katolik. 

He e..iya.   

23.  Terus kalau tradisi lain selain imlek? Acara 
tertentu, misal tilik kubur itu? 

Cheng beng itu?   

24.  He e.. Kalau dulu masih pernah, tapi sekarang 
udah gak pernah. He e. 

  

25.  Kalau tentang pernikahan sendiri orangtua 
mengajarkannya bagaimana nih? Orangtua 
mengajarkan tentang kehidupan 
pernikahan itu? 

Hmm ya kita melalui prosesnya, orangtua 
saya juga kebetulan beda etnis, papa 
Cina mama Jawa. Kebetulan gitu jadi 
ya..ee..saya sih juga nda masalah ya. 

 
B1 

 
Orangtua subyek juga 
berbeda latar belakangnya. 

26.  Kemudian dari kecil perjalanan pendidikan 
Anda bisa diceritakan? Dari TK dimana 
gitu.. 

Hmm..kalau TK sama SD saya di Kristen 
2, Kristen 2 di jalan dr. Cipto itu, terus 
SMPnya di Dominico, SMAnya di Sedes 
terus simpet kuliah yang sekarang UNAKI 
itu. 

  

27.  Waktu sekolah bagaimana pergaulannya 
dengan temen-temen, waktu itu mayoritas 
etnisnya apa? 

Waktu pertama kali,.hmmm,. maksudnya? 
Dari kecil? 

  

28.  Iya dari kecil.. Kalau dari kecil sampai SMA itu ya 
kebanyakan, kebanyakan ya Cina. Sama. 
Emang campur sih kalau kita sekolah 
campur memang tapi 70% sebagian besar 
Cina memang. 

  



29.  Mayoritas Cina ya? Iya.   
30.  Terus kegiatannya waktu itu, Anda ikut 

kegiatan apa aja? 
Waktu sekolah?   

31.  Ekstrakurikulernya? He e, ya kaya seni lukis terus 
eee..keliatannya Cuma seni lukis, hehe 

  

32.  Kalau waktu kuliah? He e..   
33.  Kegiatannya apa? UKM atau kegiatan 

organisasi gitu? 
Kebetulan nda ikut, sempet ikut tapi 
cuman perkumpulan agama aja, jadi nda he 
e.  

  

34.  Perkumpulan agama katolik ya? He e.   
35.  Kaya mudika kampusnya gitu? Hmmm he e..   
36.  Nah, mualai Anda pacaran itu usia berapa? 

Sebelum sama suami mungkin.. 
He e, iya waktu kuliah C2 Subyek pertama kali 

mengenal pacaran. 
37.  Oh, waktu kuliah. Waktu kuliah ya, itu 

Anda pertama kali pacaran? 
He e   

38.  Dengan suami atau? Oh, bukan dengan temen. C2 Subyek pacaran untuk 
pertama kalinya. 

39.  Waktu itu etnisnya apa ya? Sama.   
40.  Sama ya? sama-sama Cina? He e   
41.  Terus tu terus kok akhirnya tidak 

berlanjut? 
Ya mungkin karena sama-sama kuat 
prinsipnya jadi ya hehe..jalan sendiri-
sendiri jadinya. 

  

42.  Setelah itu langsung dengan suami atau 
ada.. 

Nda, ada jarak sekitar tiga atau empat 
tahun gitu. 

  



43.  Setelah itu langsung bertemu dengan 
suami? 

He e..iya.   

44.  Awalnya bertemu dengan suami 
bagaimana? 

Hmm ketemu di Gereja.   

45.  Di Gereja, ehhmm kegiatan Gereja? Nda, kebetulan di Sedes ada novena terus 
saya ikut gitu, nah saya dateng ke sana. 

  

46.  Bisa diceritakan awalnya terus bagaimana 
akhirnya  

Memang kalau dulu saya sempet ikut kaya 
ML..MW gitu, ya dia juga jadi kan tapi 
nda kenal cuma tau aja, tau sekilas aja 
terus waktu saya novena di Sedes itu, saya 
sempet lihat gitu, saya lihat. Tapi waktu 
ketemu di lain tempat, di MW itu ya ya 
cuma nanya apa aja gitu, ya mungkin dari 
sisi ketemunya, sering ketemu waktu 
novena ya terus ee, masih temenan masih 
temenan dulu, he e buat, saya kan juga 
butuh waktu buat gimana, maksudnya 
untuk bisa, ee..menyesuaikan diri juga. 

  

47.  Terus waktu akhirnya memutuskan 
pacaran itu kapan? 

Mungkin sekitar 7 atau 8 bulan gitu.   

48.  Tahun berapa waktu itu pacaran? ee..waktu kenalnya tahun 2003, ya 
pacarannya sekitar 2004 mungkin.  

C2 Awal kenal dengan suami 
dan subyek berpacaran 
dengan suami. 

49.  Kemudian lama pacaran sampai akhirnya 5 tahun.   



memutuskan untuk menikah? 
50.  Pacaran 5 tahun kemudian akhirnya 

menikah ya? 
Iya.   

51.  Menikah tahun? 2009.   
52.  Tanggalnya? 22 November   
53.  22 November 2009 ya..waktu itu 

memutuskan untuk menikah kenapa? 
Hmm ya kita sudah merasa sama-sama 
dewasa, sudah cocok, hmm..karena ya 
mungkin kita juga harus bisa menekan 
ego dan menerima kekurangan masing-
masing gitu, ya kalau memang setiap 
orang punya kekurangan ya, jadinya 
mau nda mau kita  harus terima.  

 
 
 
 

A1 

 
 
 
Subyek menerima 
kekurangan dan pribadi 
suami 

54.  Kalau mengenai adat istiadat suami? Kan 
suami Jawa ya.. 

He e..   

55.  Itu bagaimana? Sejauh mana Anda 
mengenal adat istiadat suami? 

Ee ya setelah saya menikah ya berusaha 
menyesuaikan diri dengan keadaan, ke 
keluarga suami, ee kebanyakan kan 
keluarganya juga banyak yang muslim, 
banyak yang berhari raya jadi kaya ee 
idul fitri kaya kemaren itu, hmm ada 
acara, ada acara kumpul keluarga atau 
halal bihalal ya harus mau hmm apa ya?  
iya ikut. 

 
 
 

C3 

 
 
 
Subyek menyesuaikan diri 
dengan kebiasaan keluarga 
suami. 

56.  Selain itu bagaimana? Hmmm, kalau secara hubungan dengan C3 Hubungan subyek dengan 



keluarga baik-baik saja dengan 
keluarga suami ya.. 

keluarga dari suami baik. 

57.  Kemudian waktu memutuskan untuk 
menikah dengan suami tanggapan orangtua 
bagaimana? 

Ya karena dari awal pacaran mungkin, 
ee masalah itu sudah dikecilkan ya, 
hmm ya sampai menikah ya diterima. 

 
B1 

Subyek dan suami tidak 
mempermasalahkan 
perbedaan etnis di antara 
mereka. 

58.  Diterima dengan orangtua? He em.   
59.  Tidak ada yang sempat menolak atau.. Hmm menolak mungkin pada awalnya, 

tapi kalau yang menjalaninya kita ya 
kembali ke saya. 

 Orangtua subyek awalnya 
tidak meretui hubungan 
subyek dengan suami. 

60.  Tapi sebenarnya harapan orangtua, Anda 
menikah dengan.. 

Ya..mungkin pada awalnya, dulu 
ya..mungkin harapannya ya sama tapi 
kalau saya sih mungkin lebih pasrah sama 
yang di Atas sih, mungkin dia jodoh saya 
ya saya terima. 

  

61.  Mungkin awalnya orangtua bisa dibilang 
awalnya gak mau terima tapi akhirnya 
karena yang menjalani Anda,dikembalikan 
kepada Anda akhirnya orangtua 
menerima? 

Iyak.   

62.  Terus harapan Anda sendiri setelah 
menikah apa nih? 

Ya..ya kita bisa..kan kalau sekarang ini 
kita masih ikut orangtua ya harapannya 
mungkin ke depannya kita bisa pisah, 
mandiri..punya rumah sendiri gitu. 

 
 

C1 

Subyek dan suami belum 
mandiri secara ekonomi. 
Subyek masih serumah 
dengan orangtuanya. 



 
63.  Di sini rumah orangtua? He em.   
64.  Berarti suami ikut, ini rumah orangtua 

Anda ya? 
He em, iya. Karena kalau saya ikut di sana 
nda mungkin, kakaknya juga ada ikut 
orangtua suami. 

  

65.  Setelah menikah Anda mengenal suami 
seperti apa? Apakah berubah atau sama 
saja? 

Hmm..ya setiap orang mungkin punya 
tahapannya masing-masing ya..kalau 
pada awal pacaran sama setelah 
menikah ya pasti berubah banyak, ya 
kalau buat saya ada memang, dari hal-
hal kecil, kebiasaan dari suami, saya 
juga kalau dulu kan awalnya belum tau, 
sekarang jadi sudah tau. 

 
 
 
 

A1 

 
 
 
 
Pribadi suami yang 
berubah setelah menikah. 

66.  Bisa dicontohkan? Misalnya apa gitu.. Biasa ya, sama seperti pasangan lain ya 
mungkin kalau dulu masa pacaran sama 
setelah menikah itu seolah-olah 
perhatiannya tu sama tapi nyatanya beda, 
perhatiannya lebih ke anak. 

  

67.  Kalau kebiasaan-kebiasaan suami yang 
dirasa berubah setelah menikah dan agak 
sedikit mengganggu ada ga? 

Kalau secara ekstrim sih gak ada ya.   

68.  Kalau yang berhubungan dengan etnisnya? Sepertinya juga ngga ada ya, mungkin  
dari awal memang kita sudah tau 
berbeda jadi, kalau kita perbedaan itu 

 
B1 

 
Subyek tidak 
mempermasalahkan 



nda jadi masalah. tentang perbedaan etnis. 
69.  Mungkin ini agak sedikit sensitif ya, 

soalnya di setiap kehidupan perkawinan 
pasti ada, kalau tentang kehidupan seksual 
Anda dengan suami bagaimana? 

Hmm..ya baik-baik saja.   

70.  Tidak ada masalah atau.. Nda, gak ada masalah.   
71.  Terus ketika sudah menikah kelebihan dan 

kelemahan suami apa ya? bisa diceritakan 
mungkin, kelebihannya  suami apa? 
Kelemahannya apa? 

Kalau kelebihannya ya dia orangnya 
lebih sabar daripada saya, jadi kalau 
misalkan,.kalau saya sebarnya katanya 
sabar tapi lama-lama juga pengaruh kerja, 
dulu kan saya sempet kerja ikut orang 
pengaruh pekerjaan juga sekarang 
mungkin ee ngurus anak atau kerja sendiri 
itu jadi saya sendiri merasa ada perubahan, 
jadi lebih galak apa, apa gitu..hehe kalau 
suami kan lebih sabar gitu kan kalau waktu 
ngurus anak saya sudah mungkin kalau 
sabarnya sudah habis ya gantian.  

A1 Subyek mengenal pribadi 
suami yang sabar. 

72.  Kalau di rumah ibu rumah tangga sambil 
ngelesin ya? 

He e.   

73.  Kalau ngelesin gitu rame? Setiap hari? 
Atau.. 

Ehm, ya sore sekitar jam 5 sampai jam 7, 
saya memang mbatesi jam 5 sampai jam 7, 
kalau jam 4 tu saya sudah selesai mandiin 
anak, terus kalau jam 7 juga nda terlalu 

  



malam, selama ngelesin saya juga dibantu 
mama saya. 

74.  Jadi ketika Anda ngelesin anak dipegang 
sama orangtua ya? 

He e ya,.   

75.  Kemudian tadi kan kelebihannya kalau 
kelemahannya suami apa ya? 

Ya mungkin karena kelebihannya itu bisa 
jadi kekurangan, kadang memang seperti 
itu kadang-kadang, kadang-kadang kalau 
di lingkungan sekitar atau melakukan 
sesuatu saya merasa agak lambat tapi saya 
sendiri juga kadang gitu, tapi dalam hal 
apa dulu. 

  

76.  Terus bagaimana nih Anda 
menyesuaikannya? 

Ya saya berusaha menerima dia apa 
adanya, kalau, ya kalau mungkin kalau 
nda terlalu nganggu, maksudnya masih 
bisa saya tolerir ya saya gak papa..tapi 
kalau dia kan sudah mungkin kalau 
sudah mengganggu sampai kebablasen 
ya baik-baik bicara gitu. 

 
 
 

A1 

 
 
Subyek menerima pribadi 
suami apa adanya dan 
berusaha terbuka ketika 
terjadi masalah. 

77.  Kalau tentang pendapat suami tentang diri 
Anda bagaimana? Apa suami pernah 
mengutarakan gitu? 

Ya sepertinya selama ini belum pernah ya,.   

78.  Suami menilai Anda seperti apa gitu? Dulu sih pernah waktu itu, waktu satu 
bulan di Gereja itu sempat ada kerja juga 
tapi ya detailnya saya lupa. 

  



79.  Kalau ini kan berarti suami ikut dengan 
orangtua Anda, bagaimana tuh tanggapan 
orangtua? 

Ya sejauh ini sih nda papa, mungkin kan si 
Lio masih kecil, mungkin untuk bisa 
nantilah kalau mau punya momongan lagi 
kita pindah, nda terlalu merepotkan.   

  

80.  Tapi sejauh ini bagaimana hubungan suami 
dengan orangtua Anda? 

Ya kita berusaha menjaga, kalau ada apa-
apa ya sebaiknya kita yang ngalah 
lah..gitu. 

  

81.  Kemudian bagaimana kondisi 
perekonomian setelah menikah? 

Kalau secara pribadi ya saya lebih baik, 
daripada dulu. 

  

82.  Mencukupi untuk kebutuhan ya? Iya..he e.   
83.  Kan ada yang bilang nih kalau misalnya 

kita sebagai orang Chinese itu mendapat 
suami Jawa itu nanti kondisi 
perekonomiannya akan apa ya? tidak 
begitu baik..pernah mendengar seperti itu 
atau apa.. 

Kalau terus terang saya belum pernah ya..   

84.  Selama ini baik-baik aja ya? Iya ..he e. Mungkin tergantung pribadi 
masing-masing, kalau malas ya nda baik. 

  

85.  Tergantung kerja keras ya? Iya he e.   
86.  Suami Anda kan beretnis Jawa ya, 

kemudian bagaimana Anda menyesuaikan 
diri dengan keluarga suami? 

Ya saya menganggapnya biasa aja ya 
bukan masalah. Ya itu memang aneh 
saya sempet pacarannya sempet 5 tahun 
ya, dari situ saya juga menimbang-
nimbang, soalnya kalau terlalu cepet 

B1 
 
 

C2 

Subyek tidak 
mempermasalahkan 
tentang perbedaan etnis. 
Sebelum menikah subyek 
dan suami pacaran cukup 



juga kan saya butuh pertimbangan gitu, 
saya sudah memikirkannya. 

lama. 

87.  Jadi selama pacaran sudah mulai mengenal 
keluarga suami ya? 

Iya.   

88.  Waktu dikenalkan dengan keluarga suami 
itu kapan? 

Saya lupa kapan, tapi waktu itu ya 
mungkin sejak…intinya, kita sudah 
menyadarinya jadi ya mungkin pada 
awal-awal sudah menyesuaikan. 

 
 

C3 

 
Dari masa pacaran subyek 
sudah mulai menyesuaikan 
diri dengan keluarga 
suami. 

89.  Waktu itu tanggapan orangtua suami 
bagaimana? 

Mungkin karena apa ya? lingkungan 
tempatnya suami juga sudah sering 
bertemu dengan orang-orang Cina gitu 
mereka nda masalah. 

 
C3 

 
Keluarga suami yang 
terbuka terhadap perbedaan 
etnis. 

90.  Berarti langsung diterima ya? nda ada 
penolakan ya? 

Iya. Mungkin juga karena keluarga dari 
suami sudah berteman apa berinteraksi 
dengan orang Cina gitu. 

  

91.  Jadi sudah terbiasa gitu ya? Iya.   
92.  Ada ngga nih harapan tertentu dengan anak 

dari pihak orangtua? 
Ya harapan saya ya cuman semoga anak 
saya bisa, dalam artian pendidikan lebih 
baik terus pekerjaan jadi baik. 

  

93.  Kalau dari emak engkongnya bagaimana? 
Atau dari orangtua suami bagaimana? 

Ya kita selama ini belum pernah bicara 
soal itu cuman kalau orangtua ya biasanya 
yang terbaik buat anak. 

  

94.  Kemudian situasi atau kondisi apa yang Mungkin waktu saya hamil anak   



dirasa paling sulit selama ini?  pertama, soalnya kan mama saya 
pengennya saya gak hamil duluan, tapi 
ni juga saya melihat umur suami sama 
umur saya ya paling nggak punya anak 
satu dulu lah. 

 
B2 

Orangtua subyek tidak 
menginginkan subyek 
memiliki anak terlebih 
dahulu. 

95.  Kenapa tuh, kok gak boleh punya anak 
dulu sama orangtua? 

Ya nda tau, mungkin pikirannya mungkin 
lebih baik  kumpul-kumpul dulu, kerja 
dulu nanti baru nanti, tapi kan kalau 
melihat dari usia kan kasihan kalau terlalu 
jauh sama orangtuanya. Saya juga 
mikirkan itu soalnya. 

  

96.  Lha tapi waktu itu sempet ada masalah 
atau apa? 

Sebenarnya waktu itu nda ada masalah ya.   

97.  Pertanyaan terakhir nih, kemudian ada 
pesan bagi mereka yang menikah seperti 
Anda yang beda etnis gitu? 

Kalau pesannya ya buat saya ya, kita harus 
tau karakter masing-masing terus adat 
istiadat di dia itu ngapain aja? Kan harus 
mantepkan dulu, kalau memang bisa 
menerima ya bisa dilanjutkan tapi kalau 
tidak pun, soalnya kan kadang ada yang 
tidak bisa menerima perbedaan itu. Ya 
bubarnya mungkin karena itu 

  

98.  Tidak bisa menerima perbedaan ya? berarti 
lebih menerima ke perbedaan itu sendiri, 
lebih dimantapkan dan melihat karakter 

Bisa menerima kelebihan atau 
kekurangannya. 

  



pribadi masing-masing. 
99.  Yak sudah terima kasih untuk waktunya. Iya, he e.   

 

Wawancara 2 : Senin, 10 September 2012 / 19.00-19.15 WIB 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan  
1.  Yak selamat siang, terima kasih untuk 

waktunya kembali. 
Iya..   

2.  Di sini pertanyaan yang mauu saya ajukan 
yang pertama, waktu itu, selain karena 
merasa sudah cocok dan sudah dewasa, 
pertimbangan lain ketika memutuskan 
untuk menikah apa? 

ee…saya rasa ya itu mungkin usia juga 
sudah mencukupi, secara materi juga, ee 
maksudnya kita juga sudah..kita sudah 
simpan untuk menikah, saya rasa ya itu 
kita sudah merasa siap, sudah matang. 
Ee..sudah. he e. 

  
Kesiapan subyek dalam hal 
financial untuk menikah. 

3.  Merasa terus akhirnya mantap, oya saaya 
mau menikah itu karena faktor usia ya, 
karena sudah dewasa dan karena memang 
sudah mantap ya? 

Iya, he e. ya masalahnya memang pacaran 
juga sudah lama, sudah lima tahun itu, he 
e. ya intinya kalau hubungan udah lama 
nda ada ujungnya juga kaya lebih muda. 

  

4.  Dengan latar belakang pendidikan Anda 
dengan suami yang berbeda apakah 
akhirnya menyulitkan? Anda S1 dan suami 
SMK, apakah itu berpengaruh atau sempat 
bermasalah? 

Kalau bermasalah sih tidak tapi mungkin 
kalau saya melihatnya gini, jadi selama 
kita masih bisa mengimbangi dari sisi 
penghasilan gitu ya mungkin 
pendidikannya nda  terlalu, kalau dari segi 
penghasilan yang penting kami bisa 

  



mencukupi kebutuhan keluarga. 
5.  Kalau masalah komunikasi gitu 

bagaimana? 
Maksudnya komunikasi sehari-hari atau?   

6.  Iya komunikasi sehari-hari. Kalau sehari-hari ya secara mendasar 
nda papa tapi kalau ini kebiasaan-
kebiasan lama yang masih harus 
mungkin dicocokan lagi antara antar 
dua pihak gitu. 

 
A1 

 

 
Subyek menyesuaikan diri 
dengan kebiasaan dari 
suami. 

7.  Kebiasaan-kebiasaannya seperti apa ya? Ya mungkin kalau kemaren, ee kalau 
kemaren saya bilang di sini ni, mungkin 
bisa lebih on time atau apa, semua 
maunya serba cepat aja memang 
berlawanan dengan pihak suami, 
mungkin di sana lebih santai atau 
gimana, karena kita masih ikut dengan 
orangtua mau gak mau ya ngikuti. 

 
 
 

A1 
 

 
 
 
Perbedaan kebiasaan suami 
dan subyek. 

8.  Kalau hubungan suami dengan saudara 
dari Anda, adik-adik gitu bagaimana?  

Hmm ya baik ya, seperti kakak beradik, 
anak kedua gitu punya kakak punya adik, 
hubungannya juga baik. 

  

9.  Ketika pacaran waktu itu bagaimana ya 
caranya, pertama kali caranya 
mengenalkan waktu itu pacar ya suami ke  
orangtua? 

Ya seperti orang lainnya ya, dia main ke 
rumah pertama, waktu itu masih ada 
kendala jadinya ya butuh waktu beberapa 
bulan gitu. 

  

10.  Kendalanya kenapa tuh? Kebetulan waktu itu masih ada masalah   



dengan adik saya sama pacarnya jadi saya 
ngalah, ya nanti agak-agak mundur. 

11.  Jadi adik sama pacarnya sedang ada 
masalah dengan keluarga, terus akhirnya 
ngalah dulu baru kalau sudah selesai baru 
dikenalkan. 

He em, he e..   

12.  Kemudian kalau Anda yang dikenalkan 
dengan orangtua suami waktu itu gimana? 

ee..waktu itu ya saya diajak ke sana 
dikenalkan dengan orangtuanya.  

  

13.  Duluan mana dari pihak Anda atau pihak 
suami? 

Ya biasanya kan kalau mengenalkan kan 
main dulu, ya saya yang mengenalkan 
dulu. 

  

14.  Setelah dari orangtua Anda kenal.. He e..   
15.  Baru gantian? Iya.   
16.  Waktu itu tanggapannya bagaimana? Kalau dari pihak sana?   
17.  Iya. Ya mereka welcome saja ya, nda papa, 

nda masalah. 
C3 Subyek diterima di dalam 

keluarga suami. 
18.  Bisa dibilang hubungan dari pacaran 

sampai sekarang lancar-lancar saja ya? 
Iya, ya kalau secara keluarga emang nda 
ada masalah. Kami, kita dulu cari 
pribadinya, kalau dulu kan carinya 
pertimbangannya kan ya cocok pa nda 
ya jadi dari pribadinya sendiri gitu. 

 
 

A1 

 
 
Subyek lebih 
mengutaamakan pribadi 
pasangannya. 

19.  Pertimbanagn masalah cocok 
kepribadiannya ya.. 

He e. sama latar belakangnya juga kan 
kadang bikin orang kadang bingungnya 
bisa apa nda gitu ya. 

  



20.  Tapi dengan latar belakang yang beda itu, 
setelah pertimbangan yang cukup lama 
juga ya bisa dibilang 5 tahun itu, akhirnya 
juga berjalan ya sampai sekarang? 

Iya.   

21.  Ya itu saja pertanyaannya, terima kasih 
banyak. Selamat siang. 

Siang.   

 



Identitas Suami Subyek 3 

Nama    : IV 

Tempat tanggal lahir : Semarang, 13 Juli 1970 

Usia     : 42 tahun 

Etnis    : Jawa 

Agama   : Katolik  

Pendidikan terakhir  : SMK 

Usia pernikahan   : 2 tahun 10 bulan  

Pekerjaan    : Karyawan swasta 

Jumlah anak    : 1 (usia 23 bulan) 

 

 



Wawancara : Sabtu, 8 September 2012 / 15.00- 15.40 WIB 

Pertanyaan Jawaban 
Selamat siang, terima kasih untuk waktunya bersedia 
diwawancara, yang mau saya tanyakan pertama tentang identitas 
Anda, untuk tempat tanggal lahir? 

 Semarang, 13 Juli 1970. 

Kemudian usia? Berarti 42 ya.. 
Kemudian etnisnya? Jawa 
Pendidikan terakhirnya? SMK 
Kemudian agama? Katolik  
Usia pernikahan sekarang? Hampir 3 tahun, November besok 3 
November besok 3 ya.. Ya 3 tahun. 
Pekerjaan Anda sekarang? Karyawan swasta di perusahaan meubel. 
Kemudian jumlah anaknya? Baru satu. 
Usia? 23 bulan. 
Kemudian selanjutnya bisa diceritakan kehidupan masa kecil 
Anda? Adat istiadat yang diajarkan oleh orangtua.. 

Ya biasa kalau asalnya dari orang Jawa, dan apalagi di komunitas 
muslim ya jadi agak-agak adatnya ikut-ikut.. agak kecampur gitu 
ya dari ketika kecil ya masih mengalami ikut-ikut keliling pas 
hari raya lebaran walaupun Katolik tapi ya ikut-ikut lah, kalau 
kebiasaan dari kecil, hmm..karena kumpulnya tu kan campur jadi 
ada yang sesame orang Jawa tapi juga kumpul dengan yang etnis 
lain terutama Tionghoa jadi sudah terbiasa untuk apa? Untuk 
berhubungan dengan setidaknya sesama orang Jawa tapi dengan 
yang lainya juga. 



Jadi kalau lebaran masih suka ikut merayakan gitu ya? Iya, ikut-ikut gitu aja, ya ikut-ikut. 
Jadi di tempat Anda tinggal dulu itu mayoritas penduduknya 
waktu itu campur ya? 

Campur ya.. 

Ada etnis Jawa ada yang lain juga..kemudian bagaimana 
situasinya waktu itu? 

Ya kalau situasi, kalau masih..selama masih kita kecil ya 
namanya anak-anak ya kita senang-senang saja ya gak tau 
bagaimana seharusnya pokoknya ya ikut-ikut itu aja cuman 
setelah dewasa ya kita baru apa sedikit memahami, oh ini 
kebiasaan ini ya ada batasannya lah, nda terus ikut selalu ikut 
tapi setelah apa, kita beranjak dewasa ya kita lebih banyak aktif 
di kegiatan Gereja. 

Kalau di tetangga-tetangga gitu kegiatan-kegiatan yang diikuti? 
Kegiatan lingkungan gitu ya? 

Kalau di tetangga kaya misalnya di RT itu kita sih nda, nda 
pernah ikut cuman kadang ikut pas perayaan tujuh belasan itu 
ikut merayakan gitu aja, kaya misalnya di pengisi acara gitu aja 
tapi kalau seperti aktif di karang taruna saya nda, karena memang 
tidak ada di kampung kami waktu itu memang tidak ada. 

Nda ada karang tarunanya ya? Iya. 
Kalau kegiatan lebih ke Gereja ya? Ya. 
Kalau mayoritas waktu itu penduduknya beretnis apa ya? Jawa ya. 
Kemudian waktu itu kondisi perekonomian orangtua bagaimana? Orangtua saya swasta jadi punya usaha sendiri, punya usaha 

sendiri ee..ibu saya berjualan makanan ya ada makanan ada 
rujak, ada apa tu pecel gitu ya, kalau bapak saya buka juga 
sendiri buka tambal ban, tapi syukur dari buka usaha tambal ban 
itu bisa menghidupi keluarganya gitu lho. 

Anda berapa bersaudara ya? Kami tiga bersaudara. 



Anda anak ke? Kedua. 
Kemudian tentang perjalanan pendidikan Anda dari kecil sekolah 
dimana? 

Saya dari kecil sekolahnya di Theresiana yang jalan Gajahmada 
ya, di sana di Gajahmada kalau orang dulu nyebut Theresiana 
Union, dari TK sampai SMP. Kemudian saya melanjutkan di 
SMK di PIKA selama 4 tahun setelah itu saya kerja sampai 
sekarang. 

Kemudian kegiatan yang pernah diikuti waktu sekolah apa ya? Kalau di sekolah, sekolah jaman saya jarang ada ekstrakurikuler 
ya, paling ya..ee.. 

Kalau kegiatan organisasi? Kalau organisasi saya banyak di Gereja. Iya jadi saya ikut putra 
altar waktu SMP mungkin, saya lupa-lupa ingat. Mungkin SMP 
kelas 1 saya ikut putra altar sampai saya lulus SMK ituu saya 
masih ikut cuma sampai SMK masih ikut tapi setelah lulus saya 
ya nda ikut lagi.  

Bekerja mungkin ya.. Iya bekerja, karena emang juga itu ka nada batasannya. 
Kalau di sekolah waktu itu mayoritas temen-temennya etnisnya 
apa ya? 

Iya separo-separo ya. 

Campur? Campur ya, cuman nda hanya ada Jawa tapi juga ada yang dari 
Kalimantan, ada dari Sumatra ya ada dari Bangka, Medan, gitu 
tapi sebagian besar memang kalau sebagian besar memang Jawa 
dan Tionghoa ya kebanyakan. 

Pergaulannya bagaimana waktu itu? Saya merasa, justru ada percampuran seperti itu malah bagi saya 
bagus. Jadi saya juga bisa bergaul dengan sama orang Jawa tapi 
juga bisa ternyata di sekolah SMK itu saya di PIKA itu saya 
kenal dari Bangka paling nda ya tau lah, kebiasaan mereka apa 



walaupun ee apa? Ee, sesama orang Tionghoa tapi kan beda adat. 
Lain daerah lain kebiasaan. 

Iya, kalau awal bertemu istri bagaimana nih? Awalnya ketika secara spontan saya datang di novena, novena 
misa novena di eee…kapel sekolah Sedes, tiap hari jumat waktu 
itu, itu kalau nda salah tahun 2003, 2003 terus dia mulai kenal. 
Kenalnya di situ.  

Terus proses pacaran sampai akhirnya menikah? Bisa diceritakan 
mungkin.. 

Sepertinya agak panjang karena kan tadinya saya tidak tau kalau 
yang saya kenal itu yang baru saya kenal itu, saya pikir ya..ee, 
sama orang Jawa ya, walaupun saya tidak membedakan tapi kan 
karena secara fisik… 

Tidak terlalu kelihatan.. Tidak terlihat, tidak terlalu kelihatan kalau dari Chinese orang 
Tionghoa gitu. Ya ee..kami awal-awal ya agak-agak tertutup 
masalah ini, kami sendiri aja yang janjian, janjian sendiri lah di 
luar tidak langsung datang ke rumah dia, tapi janjian di luar 
waktu itu. Ke Gereja, ketemu dimana, misalnya kalau pengen 
makan malam gitu ya nanti ketemu dimana. Setelah beberapa 
bulan baru saya baru memberanikan diri untuk main ke rumah 
ini, dan ya..ya sambil menanyakan lah mau nda jadi pacar gitu, 
setelah ada jawaban mau ya saya lebih intens gitu, jadi setelah itu 
saya baru mengetahui ternyata, ternyata dari istri saya beda suku 
sampai beberapa bulan karena memang, memang apa ya? 
memang waktu itu masih belum merasa untuk, merasa mantap 
untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan terutama karena 
masalah persiapan masalah financial jadi ya butuh waktu lah 



untuk itu, untuk mengumpulkan.  
Lama pacaran berapa lama? Saya kira, sekitar…saya menyatakannya tahun 2004an 

lah..menyatakan cinta ke dia gitu, terus kami menikah 2009.  
Lima tahun ya berarti.. Iya, kurang lebih. 
Kemudian sejauh mana Anda mengenal adat istiadat dari istri? 
Karena setelah pacaran baru tau kalau dia berasal dr suku 
berbeda..setelah itu bagaimana? 

Ya kan ini masalah kebiasaan jadi selama saya mengenal, saya 
datang ke sini juga untuk, selama proses pacaran itu, ee..saya 
cuman mengenal, oh, ternyata dari etnis yang berbeda tapi 
masalah kebiasaan, adat istiadat itu saya melihat bahwa di 
keluarga istri itu tidak terlalu apa ya? tidak terlalu..  

Kental? Iya tidak terlalu kental seperti orang-orang terdahulu atau 
mungkin-mungkin iya..mungkin-mungkin oma opanya ya, jadi 
sudah..kebiasaan-kebiasaannya sudah yang biasa saja tidak 
sampai, misalnya ketika ada suatu upacara yang melibatkan etnis 
Tionghoa gitu, ikut-ikut, nda..biasa aja. Jadi nda terus kita pergi 
kemana gitu, ke klenteng atau ke bong ke makam, itu sudah 
tidak. Jadi sepertinya sudah tidak mengikuti.  

Waktu itu tanggapan orangtua istri bagaimana? Dikenalkan 
dengan orangtua istri kapan? 

Dikenalkannya saya agak lupa tapi ya setelah saya intens ke 
rumah ini ya baru saya dikenalkan. 

Tanggapannya bagaimana waktu itu orangtua? Tanggapannya ya ketika saya mulai mengenal, awalnya ya 
merasa biasa-biasa aja. Tapi lama-lama kan juga istri saya yang 
waktu itu pacar saya lama-lama juga agak terbuka juga dia, 
terbuka juga kalau sebetulnya awalnya kurang di setujui awalnya. 
Tapi yak arena, karena kami berdua yang mungkin merasa yang 
menjalani ya udah, mungkin merasa cocok ya kita jalani. Ya ada 



yang mungkin belum menyetujui ya itu mungkin kodrat lah. 
Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah itu bagaimana 
tanggapan orangtua? 

Kalau dari orangtua saya, orangtua saya membuka diri sifatnya. 
Terbuka dengan siapa saja, terbuka jadi memberikan kebebasan 
kepada anak untuk memilih siapa saja, kalau orangtua saya 
seperti itu, orangtua kalau dari pihak istri saya, ya akhirnya tetep 
bisa menerima setelah kami, setelah saya mungkin kan waktu itu 
proses yang tidak, tidak sebentar ya, 5 tahun kan tidak sebentar, 
setelah saya juga serius artinya setelah saya serius itu saya juga 
menyisihkan uang dari penghasilan saya, saya sisihkan untuk 
rencana ke depannya. Jadi saya kalau dari tanggungjawab seperti 
itu, saya menyisihkan penghasilan saya yang saya titipkan 
kepada waktu itu masih pacar saya, saya titipkan dan itu bukti 
dari saya. Dan mungkin dengan itu ya keluarga dari istri saya 
bisa menerima. 

Setelah menikah apa harapan Anda? Harapan dalam kehidupan 
rumah tangga.. 

Harapan..ya harapannya, ee..semoga di beri rejeki yang cukup 
untuk bisa mandiri. Dan yang pertama dalam artian bisa ada 
tempat tinggal sendiri. Kan ini masih campur ya, kita masih ikut 
disini, berharap nanti bisa sendiri untuk bisa lebih bertanggung 
jawab untuk keluarga jadi apapun yang terjadi di keluarga saya, 
anak istri saya adalah tanggung jawab saya. 

Itu harapan tentang ini ya, tentang perekonomian ya? Iya tentang masalah dari sisi financial kan lebih baik lagi bisa 
mandiri, kalau dari sisi spiritual atau apalah yang berhubungan 
denga Tuhan itu, saya sendiri pengen supaya anak saya paling 
tidak bisa meniru seperti saya, saya kan waktu itu cukup aktif di 



gereja  sebagai putra altar atau.. 
Mudika? Iya muda-mudi, kemudian saya sendiri juga aktivis di gereja jadi 

kayaknya itu kan sebagai janji ketika saya membaptiskan anak 
saya, menyerahkan lah ke Gereja kaya gitu. Nanti kalau sudah 
agak dewasa juga bisa apa? Mengambil pilihan yang tepat untuk 
dia. 

Kemudian ini agak sedikit sensitif ya, soalnya di kehidupan 
perkawinan kan pasti ada, bagaimana nih tentang kehidupan 
seksual Anda dengan istri? Bisa diceritakan mungkin? 

Kalau kehidupan seksual kami, rasa-rasanya kami sudah sama-
sama dewasa untuk ee..apa? untuk,untuk meributkan masalah itu, 
jadi saya sendiri nda, nda terlalu menuntut kepada istri untuk, 
untuk harus begini, harus begini kalau saya ingin berhubungan 
gitu saya nda menuntut  istri harus begini, begini..tapi dia sendiri 
akan, kalau pengen ya, tapi kalau nda ya gak papa, nda harus 
maksa gitu. Jika dia nda pengen ya gak papa, jadi kami nda 
selalu berpikir akan hal itu. Dan mungkin juga perlu diketahui 
bahwa istri saya juga tidak ada niat KB ya tidak, memakai spriral 
itu ya nda, jadi kami ya biasa aja. Kalau masih pengen 
berhubungan ya berhubungan. 

Tidak ada masalah ya? harmonis ya.. Nda, cuman apa, yang jelas kami dalam hal itu nda melulu fokus 
dalam hal itu, tentang seksualitas itu. 

Bukan prioritasnya.. Iya bukan prioritas. Kalau saya targetin mungkin ini sudah punya 
adek ini..hehe 

Oya..anak kedua ya? Kita udah punya anak kedua ini.. 
Kalau setelah menikah nih, bagaimana dengan sifat atau perilaku 
istri, kalau waktu pacaran dengan setelah menikah itu berbeda 

Ya ada, tentu ada karakter yang tadinya kita nda tau ya, saya nda 
tau tapi setelah menikah baru tau. Taunya mungkin dulu dikit 



ya..bagaimana nih dengan istri? tapi ternyata selama ini kok ada hal yang mungkin kurang tau 
tapi kan itu bagian dari hidup rumah tangga. Jadi nda selalu 
menyakitkan, itu yang kita butuhkan jadi beberapa karakter yang 
memang tidak seperti yang ketika masih pacaran dulu. 

Misalnya apa nih? Misalnya masalah ini..apa? masalah kebersihan, jadi kalau 
karakter istri sangat berbeda, saya agak berbeda dengan istri, 
saya personality lah ya.. mungkin saya cenderung memakai 
bahasa personality ya, saya dengan istri agak sedikit berbeda, 
walaupun ada kesamaannya. Saya cenderung ke plegmatis tapi 
ada Sanguinisnya. Ada sanguinisnya tapi plegmatis, kalau istri 
saya plegmatis melankolis, melankolis plegmatis jadinya 
pengennya rapi padahal saya ya nda harus semua itu rapi. Dia 
harus semuanya bersih dan rapi. Jadi ada beberapa item yang 
dilakukan istri itu prosesnya lama, misalnya mandi itu lama, 
merias, merias diri tu lama. Dulu kan kalau masa pacaran kan 
gak tau, ketika datang kan taunya sudah siap gak tau mungkin 
persiapannya dua jam sebelumnya. Oh ya, ternyata lama. Lama 
karena..dan ternyata agak berbeda dengan saya, saya mandi 
paling bet-bet-bet, pakai baju, nda perlu merias kan, cuman 
sisiran aja udah. Cepet. Kalau mau pergi walaupun saya mandi 
belakangan tapi saya mesti yang menunggu. Karena proses 
lainnya saya lebih cepet gitu.  

Terus kelebihan dari istri? Ya kelebihan, istri saya ini, apa karena istri saya orang 
melankolis, rapi, jadi kebiasaan maunya tertata. Kalau mungkin 



saya ya tertata, rapi. Terus cuman nggak, nggak konsisten kalau 
saya kan gitu. Kalau istri saya konsisten. Jadi kalau membuat 
pembukuan pengeluaran-pengeluaran gitu kan itu ditulis ada 
catatannya. Saya nggak pernah nyatet-nyatet gitu. Pernah nyatet-
nyatet tapi sudah cuma berapa lama, berapa hari udah nda 
dilanjutkan lagi. Lupa,.kalau istri saya setiap hari, setia hari 
pengeluarannya ini,ini,ini,. 

Kalau kelemahannya? Kelemahannya? Mungkin kadang, mungkin kelemahan dan 
kelebihan tu bedanya tipis gitu, di kelebihan itu kadang, cuman 
lompat dikit aja udah kelihatan kelemahannya. Mungkin karena 
terlalu tertata gitu jadi, jadi apa? Yang seharusnya tidak seperti 
itu jadi harus juga rapi. Mungkin proses melakukan sesuatu jadi 
lama. Maksudnya proses dari sesuatu itu menjadi lama. 

Anda sendiri bagaimana menyesuaikan dengan istri yang seperti 
itu? 

Ya, pertama mengetahui bahwa memang proses personality kami 
itu berbeda, karena melihat dari itu, melihat dari itu kemudian 
dari personality yang berbeda itu kelebihannya apa sih? Itu yang 
mungkin saya lebih fokus ke sana ya, bukan kendala, jadi bukan 
kekurangannya jadi kelebihannya yang dipikirkan. Karena 
kelebihannya itu ya, sebetulnya kalau dipikir kelebihannya itu 
lebih banyak bagusnya lah daripada kekurangannya. Ya kan 
biasanya seperti itu, terus kalau istilahnya mengetahui 
kelebihannya itu jadi kita ngatur waktunya dipaske jadi ketika 
kita mau ke Gereja, kita mau pergi kemana gitu sebisa mungkin 
istri saya duluan yang mandi, soalnya kan dia lama, terus merias 



itu kan lama. Gitu terus baru saya mandi. Sebab kalau saya 
mandi dulu bisa nda masalah cuman saya jadi menunggu, 
nunggunya jadi lebih lama. Ya jadi kita ngikuti waktu seperti itu 
aja yang perlu, ya jadi penyesuaiannya seperti itu. 

Kemudian pendapat istri tentang diri Anda setelah menikah apa 
ya?pernah diutarakan oleh istri? 

Ya pernah sih, tapi ya mungkin dalam moment yang guyon gitu 
ya, tapi ya saya terima jadi kalau misalnya sak penak’e dewe, ya 
kalau naruh-naruh barang kadang masih sak penak’e dewe tidak 
pada tempatnya, saya ambil dimana saya taruh dimana..nanti 
yang kembalikan istri atau kalau mandi, kebiasaan di keluarga 
sini, kalau misalnya pulang bekerja gitu atau pergi dari mana, 
sudah sampai rumah ya sebaiknya langsung mandi. Kalau saya 
nda, leren-leren dulu, leyeh-leyeh dulu, tapi ya mungkin pernah 
disampaikan  istri kok mbo langsung mandi pa piye. Ya itu 
masalah kebiasaan, kalau di keluarga saya dulu wes leren sik rak 
popo terus baru mandi tapi sebaiknya mandi dulu.  

Ini kan Anda di rumah orangtua istri ya, bagaimana dengan 
orangtua istri tentang apa ya? tentang keluarga Anda..pendapat 
orangtua tentang keluarga Anda gitu..kan bisa dibilang belum 
mandiri gitu ya.. 

Oh itu ya..ya.. 

Apakah sempat menjadi masalah atau baik-baik saja atau biasa 
saja? 

Ya setiap masalah itu pasti ada, konflik itu tetap ada karena.. 
atau.. walaupun, hmmm..walaupun kami menikah tapi kan ada 
status anak, ada yang menantu tetep ada sedikit masalah ya, 
kalau bisa dikatakan banyak ya tidak, jadi kalau cara menuturkan 
atau menyampaikan sesuatu, tetep ada konflik, konflik tetep 



bagaimana pun rumah tangga apalagi gabung pasti tetep ada 
konflik. cuman setiap hari pribadi saya mencoba untuk apa? 
Menyesuaikan diri, bagaimana pun saya sebagai menantu, jadi 
nurut lah gampangannya, sebagai menantu jadi saya harus 
menyesuaikan diri dengan kebiasaan di sini. Apalagi kan 
orangtua juga mendidik anak saya untuk, kadang untuk diatur, 
dirawat neneknya atau omanya di sini atau mungkin ipar saya 
otomatis saya mencoba untuk lebih bisa menerima. Nrimo jadi 
bukan sabar, karena bagaimana pun saya, saya merasa tau diri 
kalau saya belum mampu untuk mandiri dan untuk saat ini ya, 
untuk saat ini belum mampu untuk mandiri dan masih nunut lah 
gitu. 

Kemudian bagaimana nih cara istri menyesuaikan diri dengan 
keluarga Anda? 

Oh caranya begini, kalau keluarga saya keluarga Jawa itu kami 
punya kebiasaan itu arisan, kebiasaan keluarga setiap dua bulan 
sekali arisan keluarga. Ya penyesuaiannya terus istri saya ikut, 
ketika ada acara arisan keluarga istri saya ikut gabung jadi 
kebetulan dari keluarga orangtua saya itu kebanyakan dari 
muslim, jadi kami yang keluarga katolik gitu , makannya ikut 
gabung kita nggak arisan kan acara keluarga jadi bukan acara 
keagamaan ya, jadi ketika ada acara itu ya untuk penyesuaiannya 
saya dan istri gabung. 

Ikut serta ya.. Iya 
Kemudian dari keluarga sendiri ada harapan tertentu mengenai 
anak? 

Keluarga saya ya? dan keluarga istri? 



Iya. Ya dari awal ketika istri saya mengandung selalu berdoa semoga 
anak saya itu menjadi anak yang baik, lebih berani dari 
orangtuanya kan orangtuanya kadang masih ya , karena 
personalitynya plegmatis itu ka nada kecenderungan untuk ada, 
ada rasa-rasa.. 

Ragu-ragu.. Ragu-ragu, takut gitu ya, harapannya anak saya bisa lebih berani, 
lebih pintar, lebih berhasil nanti dalam menjalani kehidupannya, 
harapannya gitu. 

Kalau dari oama-opanya atau dari eyangnya ada harapan 
tertentu? 

Secara ungkapan kalau orangtua saya sendirikan kebetulan yang 
ada yang ibu ya, kalau bapak saya sudah meninggal. Ee, saya 
tidak menanyakan sejauh apa yang diharapkan ibu saya, tapi 
kadang ibu saya bilang selalu ta doakan, tapi doanya bagaimana 
kan saya tidak tanya. 

Kalau dari oma opanya? Mungkin dari istri saya yang tau, tapi apa, saya hanya tau dari 
cara mereka mengasuh putra saya bagaimana mereka ngemong 
anak saya, cucu mereka itu ya mungkin mereka juga mengasihi 
cucunya jadi itu yang saya syukuri. 

Selama ini ya, hampir 3 tahun menikah ini kondisi apa yang 
dirasa paling sulit? 

Kondisi paling sulit? Ee, ya kebetulan terus terang kami masih 
punya tanggungan, dalam arti tanggungan pinjaman itu ya, jadi 
itu yang kita jadi, kita yang harus tiap bulan harus menyisihkan 
dari penghasilan kami, saya kerja di perusahaan itu kalau istri 
saya, walaupun di keterangan itu ibu rumah tangga tapi nyambi 
ngasih les privat, kami masih menyisihkan penghasilan kami 
untuk membayar pinjaman kami, itu kadang yang masih ndak 



mudah kami lalui, mungkin prosesnya masih agak lama. Kan 
kami masih harus, kan tidak cuman untuk kepentingan kami saja, 
penghasilan kami kan nda untuk kepentingan saya, istri dan anak 
saya saja. Tapi saya juga bantu ke orangtua. Itu.  

Dari sisi financial ya.. Iya dari sisi financial. 
Nah ada pesan-pesan bagi mereka yang menikah seperti Anda, 
maksudnya menikah dengan yang beda etnis.. 

Iya, saran atau harapan untuk mereka, ini saya mengatakan ini 
juga untuk diri saya sendiri ya..saya juga mengatakan untuk diri 
saya sendiri, terima perbedaan yang ada, terima dengan melihat 
kepada kelebihan, kelebihan daripada perbedaan itu, karena 
masing-masing kan punya kelebihan kalaupun ada kekurangan 
saja jadi baik melihat dari sisi kelebihan. Kalau ada masalah dari 
pihak lain lebih baik dibicarakan berdua, jangan dibiarkan 
masalah itu berlarut-larut, tidak ada penyelesaian atau sudah 
terlalu lama baru terus cari jalan keluarnya kan juga sulit, tapi 
ketika ada konflik dan sebagainya lebih baik segera diutarakan 
dengan pasangannya, mencari solusi yang tepat kan lebih baik 
dengan pasangannya, dibicarakan. Masing-masing juga 
diharapkan pasangan juga terbuka, tidak menutup diri, tidak terus 
kepada pasangannya gitu, lebih baik terbuka masalah nanti ada 
konflik dengan pasangan ya lebih baik ketika ada konflik 
diketahui dulu daripada tau belakangan terus malah 
menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, nanti mungkin malah 
egonya yang di, yang diperlihatkan malah egonya. 

Ada lagi mungkin? Ee, kalau pasangan yang kebetulan masih campur dengan 



orangtua, karena terpaksa ya mau gimana lagi, terpaksa. Tapi 
kalau memungkinkan kalau bisa lebih mandiri sebisa mungkin 
mandiri karena, karena lebih baik masalah keluarga itu 
diselesaikan suami istri supaya, walaupun boleh lah orangtua 
memberikan saran tapi bagaimana pun yang menyelesaikan 
masalah yang utama itu adalah pasangan suami istri itu. 

Intern keluarga ya? Ya. kemudian lebih banyak, mencoba lebih banyak aktif 
berkegiatan di luar, tidak hanya bekerja, di rumah, bekerja, 
pulang rumah juga  hanya di rumah saja tapi perlu juga punya 
kegiatan lain yang di luar itu, supaya kita juga mengenal 
pasangan-pasangan yang lain walaupun mereka juga ada yang 
sesama etnis, ada yang campur juga. Supaya saling mengenal 
dengan mereka, mereka juga punya maupun yang sama bisa 
sharing, jadi tidak hanya melulu cuman bekerja pulang rumah, 
bekerja pulang rumah tapi juga punya ikut komunitas gitu. 

Ada lagi? Kalau tadi masalah ekonomi, ya lebih baik terbuka ya jadi kalau 
suami bekerja dan istri kebetulan kan istri pendapatannya ya 
segitu saja, ya sebisa mungkin istri membantu, membantu kan 
bisa dalam arti mencari penghasilan tapi juga bisa kalau memang 
tidak ada ya itu apa, terbuka, terbuka dalam arti mungkin caranya 
terbuka itu ya dengan, ya dengan pembukuannya itu dengan baik 
gitu, supaya si suami tau, oh ternyata kita itu pengeluarannya 
sekian. Jadi supaya tidak menimbulkan perubahan satu sama lain. 
Kebetulan kalau punya gaji yang besar mungkin nda masalah. 



Bagi saya itu mungkin uang bukan segala-galanya tapi kan 
kebetulan segala-galanya butuh uang. Kalau kemana sudah 
keluar duit, mau apa butuh mengeluarkan duit, ya pandai-
pandainya. Pasangan itu butuh terbuka, terbuka itu jujur dalam 
arti ya itu dicatat, dibukan itu kan lebih bagus daripada ga jelas. 

Gak jelas uangnya kemana gitu ya.. Iya. 
Ya gitu saja, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sekali 
lagi. 

Iya. 
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