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Verbatim subjek 1

Nama

: TA

Usia

: 55 tahun

Tanggal wawancara : 27 Maret 2019
Waktu wawancara

: 16.30 WIB

Lokasi

: Desa Panjang kec. Bae Kudus

Wawancara dengan subjek 1 (TA)
P

: Fitra Reza Maulida

S

: subjek 1

Baris
1

5

Pelaku
P

Hasil Wawancara
assalamualaikum
warrahmatullahi
wabarakatuh

S

waalaikumsalam

P

nama saya fitra reza maulida
mahasiswa s1 psikologi
unissula, saya sedaang
melakukan penelitian skripsi
untuk tugas akhir saya ,
apakah ibu bersedia menjadi
subjek saya?

S

Insya Allah bersedia asal
tidak mengganggu

P

siapa nama ibu

S

Tatik asmarawati

P

Ibu lahir dimana dan asalnya
darimana

S

kudus, asli kudus, lahir di
kudus

P

kalau boleh tau usia ibu
berapa sekarang

Coding

Subjek bernama
tatik
asmarawati,
subjek berusia
55 tahun,
berasal dari
kudus. subjek
merupakan anak
ke 11 dari 13
saudara. Subjek
menempuh
pendidikan
terakhir d1

Tema

140

10

15

S

udah 55 tahun

P

ibu anak keberapa dari
berapa bersaudara

S

anak ke 11 dari 13
bersaudara

P

ibu menempuh pendidikan
terakhir apa ?

S

s1 pendidikan ekonomi
kooperasi

P

setelah ibu lulus dari S1 ibu
pernah bekerja apa aja

S

ndak... dulu saya ndak di S1,
kan saya keluarga besar ya,
sejak saya 4 tahun kan
saya udah gak ada bapak,
jadi semua kan ibu saya, ibu
sya juga mengandalkan
pensiun dari bapak saya,
bapak saya dulu angkatan
laut dulu ya, tapi kalau
pensiun aja kan gak
mencukupi, nah itu pas saya
4 tahun udah gak ada bapak
terus ibu saya.. pensiun
sambil bekerja untuk anak
anak, wong saya dulu jualan
halus halus itu, kan jaman
dulu pejabat- pejabatan
pakai jarik jarik dulu kan
langganan ibu saya pejabat
di jepara,terus mulai dari
bupati dan seterusnya. Ibu
saya jualan jarik sama
perhiasan berlian itu.
Ternyata kok bisa, maksute
bisa mencukupi kebutuhan
anak – anak, termasuk saya.
Kan putrane ibu banyak,
banyak anak tapi sadar
kalau pendidikan terus masa

pendidikan
ekonomi
koperasi di ikip
veteran
semarang.

Sejak usia 4
tahun subjek
telah ditinggal
meninggal oleh
bapak subjek.
Sehingga subjek
hanya hidup
bersama ibu dan
saudara –
saudara subjek.
Ibu subjek
berjualan kain
jarik dan
perhiasan yang
di jual di ibu ibu
pejabat jepara.
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depan itu penting. Terus kita
mboh gimana caranya.
Termasuk saya kuliah itu
kan terpaut sama kakak saya
setahun setengah sama
kakak saya persis.. terus ibu
saya punya prinsip gini
kalau laki – laki sarjana,
kalau perempuan gak usah
sarjana gak papa.. kalau saya
lulus SMA langsung masuk
ikip semarang saya
milihnya diploma kakak
saya S1, terus saya
diterimanya malah di D1
waktu kuliah di D1 ya saya
lulus tuh malah nangis
mbak, karena apa masih
terlalu kecil mbak
P

terus pengalaman
mengajarnya

S

yaaa.... ituuu.. langsung
lulus D1 saya langsung
ditempatkan di madura
sumenep, waktu itu ibu saya
juga gak mengijinkan, tapi
kakak – kakak saya kan udah
pada keluarga, jadi tinggal
kakak saya yang dua ya...
kakak saya laki tuh kuliah di
ikip, saya D1 aja, sekoalh
dari sd tuh bareng terus tuh,
terus kakak saya kakaknya
lagi masuk ipdn kuliah jadi
waktu saya jadi guru kan
kakak saya ipdn, terus masih
kuliah kan adik saya dua
SMA, kan saya dimadura
kebetulan ada dia tuh
temene kakak saya tapi
kayak sodara gitu yang mau
mbantu saya kebetulan
kerjanya di kannwil
surabaya baru satu setengah

Setelah subjek
lulus dari d1
subjek langsung
ditempatkan di
Madura
Sumenep
selama satu
setengah tahun,
baru setelah itu
subjek kembali
mnegajar SMP
di kudus.
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tahun saya baru bisa
pindah di kudus lagi karena
memang kalo disana
sistimnya rawan ya mbak,
tapi saya gak pernah cerita
sama ibu saya, terus saya
orangnya kan percaya diri
aja, jadi saya pokoknya
disana bekerja, gak mau
ngapa- ngapain, terus cari
teman sebanyak –
banyaknya tentu saja kita.
Jadi.... saya tuh masuk sana
guru perempuannya satu.. di
SMP yang lain di SD semua.
Terus temen – temen saya
sekantor laki laki semua,
Cuma saya satu – satunya
perempuan, satu satunya
juga dari jawa tengah. Yang
lainnya dari jawa timur,
madura. Terus malah mereka
– mereka jadi sahabat saya
sampek sekarang. Karena
waktu itu kan yang
namanya..... masi muda
sekali to mba, lulus SMA
kuliah setahun terus jadi
guru, kan masih ya imut
imut gitu..rak jelas... nah
terus anu apa.. temen saya
pertama kali saya datang kan
wah langsung kayak asik ada
cewek.. saya langsung gini
kalau saya disini hanya
untuk dijadikan apa
namanya.. goda – godaan
saya mundur pulang lagi ke
kudus, saya bilang gitu
langsung, saya bilang gitu
langsung de’e akhire kan
mereka pada kaget wah tiba
– tiba langsung ngomonge
gitu ik.. kalau saya udah gitu
kan ndak... ndak... ndak
guyon kan saya suka guyon
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tapi kalau sekali – kali ada
yang coba coba ganggu ya
saya antisipasi sendiri, terus
mereka ya ndak .. ndak kita
ndak akan gitu gitu lagi. Kita
udah seneng dapat teman
perempuan selama ini temen
laki semua. Jadi sekolahnya
dari baru gurunya muda
muda semua paleng ya
diatasnya saya lebih sedikit.
Terus akhire disana satu
setengah tahun ya banyak
laki laki... banyak sih cerita
– cerita ya saya ambil
hikmahnya kalau dimanapun
kita berada kalau kita bisa
njaga diri hati – hati terus
kita tuh nggak jadi orang
yang jutek, gak mau bergaul
gitu ya mereka baik baik aja
disana, saya kan satu
setengah tahun disana gak
bisa bahasa madura lho
mbak, sekali saya belajar
madura saya gak kerasan,
karena itu sering jadi bahan
pembicaraan kan, guru
perempuan satu tok, orang
jauh, jadii.... nak temen saya
guru sd otomatis kosnya
sama guru sd ya dek mbok
belajar bahasa maduro to..
ndak ah ko aku ndak rak
kerasan.. hehehe

20

P

terus setelah dari ....

S

dari madura akhire aku
pindah ke SMP 6 kudus, di
SMP 6 saya terus ketemu
suami saya di kudus

P

itu pada tahun berapa bu
kalau boleh tau
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25

S

ketemu suami

P

Iyah

S

sekitar 88, ya sebelumnya yo
sudah temen – temen ya
banyak sih tapi belum ada
yang pas sih, terus saya
dipindah dikudus itu ada
cerita lucu lagi mba kan di
SMP 6 kudus saya kan
belum berkeluarga, saya
guru baru malah ada anak
siswa kelas 3 yang naksir
dan lucunya lagi bapaknya
guru situ

P

wahh hehe

S

jadi ruame nya disitu heboh
karena memang anaknya
gentel, waktu itu kan apa
namanya yang bikin heboh
kan bapaknya disitu
anaknya gentel tapi mbak
dia tuh gak mau
ngomongnya tuh gak mau
dikantor tapi dirumah,
dirumah ngomong sama
saya minta jawabnnya
gimana, terus saya
menghargai terus kenapa
kamu naksir saya wong
temenmu ya cantik cantik,
saya gak tau itu perasaan
anak muda saya bilang gitu
terus akhire saya gak..
gakk... istilahnya ngenyek..
dia ya mbak ya, syaa
menghargai bapaknya terus
saya pancing saja kalau jadi
pacar saya kamu harus
begini begini yang sekiranya
dia gak bisa gak mampu,
kamu bisa gak nemenin
saya, kamu bisa gak antar

Pada tahun 88
subjek bertemu
suami subjek.
Kemudian ibu
subjek
mengingkan
memiliki mantu
abri dan
kebetulan ada
teman ibu
subjek yang
menginginkan
subjek untuk
menjadi
menantunya,
akhirnya subjek
meminta
keseriusian
suami subjek
untuk menemui
ibu subjek.
Subjek dan
suami sepakat
menikah setelah
suami
menyelesaikan
perkuliahannya.
Subjek dan
suami menikah
pada tahun 90.
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jemput saya dan seterusnya,
akhirnya dia bilang belum
mampu belum bisa, nah
berarti kamu kalau nyerah ya
berarti gak jadi pacar saya
lho ya, iyaa ndak papa besok
lagi aja kalau udah
sekolahnya yang bener ,
hehhe itu cerita lucu waktu
itu ya saya udah istilahe
udah pendekatan sama bapak
, terus kadang bapak ketemu
sopo to iku, muridku seng
naksir, saingan mu hehe saya
bilang gitu.

30

P

terus ketika memutuskan
dengan bapak menikah itu
tau berapa bu

S

90

P

itu pihak keluarga gimana
langsung menerima gak ada
kendala atau gimana?

S

nggak ya kebetulan gini
ajalah..... waktu itu kan saya
anak perempuan yang
diharapkan ibu saya, ibu
syaa kan dulu pengen
anaknya ada yang jadi
abri dari 13 kan ga ada, ya
kalau gak ya menantu,
kebetulan adik saya udah
kuliah wktu itu yang
perempuan. Terus udah pada
punya pacar semua, terus
saya kan dikudus. Temen
ibu saya ada yang
mengingkan saya pokoke
di pek mantu gitu lho, terus
saya gini, belum pernah
kenal, kalau belum kenal
kok langsung menikah tu
kok aku gak bisa ya kenalan
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dulu saya bilang gitu, terus
saya ngomong sama suami
saya, ya dulu masih kayak
pacaran gitu, saya ada kasus
gini nak memang serius
matur ibu dewe, ben saya
gak gak dewe.. ibu saya
bilang gini mbok ya yang
serius wong udah kerja mo
apalagi mbok jo putas putus
kan saya kakean putus hehe.
Lha terus akhire suami saya
nekat nembung sendiri
sempat dimarahi ibu saya
juga karena dari kakak
kakak saya yang berarti laki
laki sembilan orang itu kan
ya, perempuannya kan tujuh
, cowok sembilan seng tujuh
kan kakak saya perempuan
yang nanyain tiang apa ya
kan seng nakokke wong tua,
kecuali suami saya nembung
sendiri. Ya udah setelah
serius, kan suami saya udah
di sampoerna, kan suami
saya kuliah sambil kerja,
kuliah semarang, terus saya
sepakat sama suami, kalau
belum lulus jangan
menikah dulu tapi itukan
tinggal ujian skripsi kayak
mbak nya gini jadi terus
matur sama ibu saya nanti
kalau begitu lulus langsung,
memang begitu lulus
langsung, suami saya datang
sama keluarga ya kita jalani
gitu
P

terus kehidupan awal
pernikahan seperti apa bu.

S

ya gini ya biasa aja kayak
pernikahan biasa, Cuma
waktu pernikahan begitu

Awal
pernikahan, saat
subjek hamil
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anak pertama,
suami subjek
dipindah tempat
kerja di solo,
suami subjek
tidak masalah
jika harus
mencarai
pekerjaan
kembali tetapi
subjek sendiri
juga tidak
berani
berspekulasi,
berarti waktu bapak pindah
sehingga subjek
di solo ibu pernah ikut
tetap di kudus
kesana
dan suami
bekerja di solo.
setiap liburan kan tiap
Settiap libur
semester libur saya jadi
smester subjek
kalau ada orang cari saya pas selalu
lliburan semester pasti gak
menghampiri
ada setahun dua kali pasti
suami di solo.
saya pergi,
saya hamil anak yang
pertama suami saya
dipindah ke solo, kantor
kudus di tutup di pindah ke
solo. Ya sejak saat itu,
sebetulnya suami saya
milih ndak berangkat
maksute mau dikudus cari
pekerjaan apa aja boleh tapi
kan kita gak berani
spekulasi, nah pindah ke
solo terus pindah – pindah
terus saya di kudus.

P

S

35

40

P

itu ibu dirumah sendiri
atau.....

S

rumah sendiri tapi masih di
perumahan yang dulu,
tetangga perumahan kan
apal, dengaren bu orak...
orak luar kota

P

terus ibu memiliki berapa
anak

S

dua

P

usianya berapa aja sekarang

S

kalau yang besar 27 sama
22 eh 27 sama 23.

P

sekerang mereka dimana

Sejak awal
pernikahan
subjek dan
suami subjek
sudah tinggal
secara mandiri
di rumah
mereka berdua.
Subjek memiliki
anak 2 yang
berjenis kelamin
perempuan dan
laki – laki, anak
subjek yang
pertama berusia
27 tahun dan
sudah menikah
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S

P

45

50

yang besar udah menikah di
semarang, yang kecil
dikudus kerja sama
bapak.yang cowok itu to
mba

tinggal di
semarang, dan
anak kedua
subjek berusia
23 tahun dan
tinggal bersama
sekarang usia pernikahan ibu subjek dan
berarti berapa tahun
suami.

S

besok oktober 28

P

28 tahun... terus sekarang
ibu bekerja dimana

S

di smp 3 bae

P

ooo smp 3 bae, nah berarti
bapak sekarang bekerjanya
apa bu

S

ngurus kos kosan terus ada
toko

P

terus misal anak ibu ikut
bapak kerja ngapain

S

ikut bantu bantu gitu ngurusi
– ngurusi koskosan gitu,
kemarin pas saya tinggal haji
dia yang ngurusi soalnya kan
gimana ya, kalau kita gak
ada yang kita iket gitu nanti
kan klo kita ga ada siapa
yang nerusin gitu, anak
perempuan kan ikut
suaminya

P

iya di boyong, terus awal
mula ibu tau tanda tanda
sakit itu gimana

S

ya memang waktu bapak
resign kan tahun 2010 itu
kan masih terlalu muda
juga kan mba 47 tahun,
disaat bapak masih

Pernikahan
subjek dan
suami subjek
telah berusia 28
tahun

Subjek memiliki
usaha kos kosan
bersama suami
subjek. Kos
kosan di jadikan
kesibukan untuk
suami subjek
sekarang ini.

Awal mulai
sebelum suami
subjek sakit
diawali dari
resignya suami
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istilahnya jaya jayanya
nyekel megang jabatan di
sampoerna, terakhir kan di
ambon kan itu ya, terus
bapak harus resign karena
terlalu lama meninggalkan
keluarga, jadi dia tidak
menangi perkemabangan
anak ataua apa apa gitu...

55

60

P

jadi alesan resignnya...
itu..karena terlalu...

S

terlalu lama meninggalkan
keluarga

P

terus bu yang ibu lihat kalau
ada tanda tanda sakit

S

Awalnya kan kalau resign
akan ada power sindrom
dulu

P

power sindromnya seperti
apa

S

yaa...... sensitif biasakan..
sensitif... minta saya
pensiun juga padahal kan
masih lama.ya terus gitu gitu
aja

P

ketika bapak minta ibu
pensiun gitu gitu, ibu
gimana memberi
pengertiannya seperti apa

S

ya saya gini aja kalau saya
pensiun dini itu kan belum
boleh, emang belum boleh
mbak, kalau guru minimal
50 keatas, waktu itu kan
belum sama sekali, masih
jauh terus lagian kan saya
ingat pesen ibu saya kalao
kerja pegawai negri jangan

subjek pada
tahun 2010 dan
di usia 47 tahun.
Alasan subjek
kenapa suami
subjek resign
yaitu suami
subjek telah
lama
meninggalkan
keluarga.
Karena subjek
dan suami
menjalankan
hubungan jarak
jauh.

Dimulai dari
suami subjek
setelah resign
terkena power
sindrom, sikap
suami subjek
menjadi sensitf,
bahkan
parahnya suami
subjek meminta
subjek untuk
pensiun.
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keluar wong kok... kayak
kayak, sebenernya kan saya
kalau manggil bapak saya
papi dulu, kayak papi dulu
kan wong wes sido tapi iseh
iso ninggali pensiunan ibu,
terus masih bisa gawe anak
anak, ya walau ibu wes ra
kerjo kan bisa nyangon –
nyangoni putune gitu,
diusahake nak pegawai
jangan pensiun, saya juga
udah punya prinsip sih,
kalau saya menikah,
bekerjanya tuh gak cari apa
ya.. kayak istilahi kkm itu
lho mba...kayak ikut
penillaian yang minimal aja
jadi gak ngoyo buat cari
jabatan atau dkd gak, dari
dulu itu lho saya sejak muda.
Saya menikah bekerjanya
hanya sekedar bekerja aja,
ngamalke ilmu saya tapi
tetep bisa mengurus
keluarga, apalagi saya kan
termasuk wanita mandiri
wong suami saya jauh, wong
saya ditunggoni suami kan
baru 2010 berarti dulu anak
saya smp kelas 2 yang kecil
terus yang besar kuliah wes
meh lulus, baru suami saya
resign, jadi selama itu ya
saya sendiri, anak sakit ya
kerumah sakit, mau les apa
jadi kegiatan saya dari pagi
tuh rumah sini gak pernah
kebuka lho mba sampek
tetangga itu, kalau ada orang
ndandake mobil itu omah
kui ono seng nunggoni opo
orak to, rak tau bukak.. dadi
pagi saya berangkat setengah
tujuh udah berangkat, wes
mangkat sekolah anak anak,
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habis itu pulang jam 2
masuk rumah nanti jam 3
udah ngeterke les, nah dari
pada saya pulang, terus saya
cari kegiatan lain, saya ikut
senam, fitnes, jadi waktu
saya benar benar saya
manfaatkan, jadi nanti saya
pesen sama gurunya bu nanti
kalo syaa gak telat ditemenin
dulu dua duanya, jadi anak
les saya olahraga, saya gak
mau yang negatif – negatif
mbak, jadi saya olahraga itu
udah puluhan tahun mbak,
30 tahunan
P

bagus malahan bu, terus itu
tanda tandanya bu ketika
powersindrom itu

S

ya berakhir terus kalau
swasta kan gak pensiun
kan mbak, tapi pesangon,
nah pesangonnya saya,
kebetulan kan nak swasta
dulu kan, kalao kerja dapat
bonus kalau kerjanya bagus
ya dapat bonus, terus nak
bonus bonus gitu biasanya
kebetulan saya orang
ekonomi ya jadi kalao
ngitung ngitung uang
lumayan bisa, terus kalau
ada yang nawarin tanah
gitu sampein saya terus
saya lihat, terus saya sendiri
yang nego, kadang kadang
gak sama bapak karena
bapaknya jauh dan terbatas,
kendalanya nak wong kudus
kan mainnya cepet, terus
saya nego gini gini gini terus
jadi.nah tapi yang pertama
itu ya biar kumpul uang
dulu, jadi setelah itu bapak

Setelah power
sindrom
berakhir suami
subjek kan
memiliki uang
pesangon,
subjek mencoba
mencari
penghasilan
lain. Bila ada
yang
menawarkan
tanah subjek
pasti lihat, bila
ada yang cocok
subjek langsung
menegonya.
Tetapi hanya
berupa tanah.
Dan sisa
uangnya subjek
simpan.
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pensiun kita mbangun dari
uang itu kan gak mungkin,
kalau pensiun ya, pensiun
swasta ada pesangonnya
berapa gitu diitung – itung
bisa untuk mbangun terus
tak bangun.

65

P

terus bu setelah power
syndrom itu terlewati, itu ibu
tau tanda tanda...

S

anuu.. tanda tanda itu ada
kos kosan udah jadi semua,
nah nak kos kan gak di urusi
terus kan mbak, nah bapak
gak ada kegiatan rutin, terus
mulai timbul tau tau kok
geter bagian tangan

P
S

P

70

Setelah subjek
dan suami
memutuskan
untuk
membangun
koskosan,
setelah kos –
kosam jadi
yang bagian kakan, tangan.... mulai muncul
tanda tanda
pada fisik suami
tangan sama kaki, kalau
subjek. Sperti
capek sedikit atau tegang
pasti gitu.
tremor dibagian
kaki dan tangan
terus penangannya itu
sebelah kanan.
gimana bu pas waktu tau

S

ya pas waktu tau ke dokter
syaraf.

P

ke dokter syaraf

S

saraf kudus tapi kok
kayaknya gak mutu saya
gitu, terus dikasih obat satu
bulan obate segini terus
akhire saya tanya tanya
temen dokter syaraf seng
apik seng ndi, elizabeth..
terus profesor widyastuti
itu terus saya bawa kesana
hampir satu tahun itu
berjalan kok gak ada
perubahan perkembangan

Awal mula tahu
subjek langsung
membawa
suami ke dokter
syaraf di kudus,
di diagnose
Parkinson,
kemudian diberi
obat. Tetapi
pengobatan di
dokter tersebut
tidak berjalan
lama. Kemudian
subjek
memindahkan
pengobatan
suami subjek di
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kalau nyetir gitu langsung
menggak menggok menggak
menggok gitu. Terus saya
ambil alih

75

P

itu tahun berapa bu di
profesor

S

sekitar tahun 2014 kok gak
ada perkembangan terus
coba buka buka internet
ketemu rumah sakit
nasional hospital itu terus
kita langsung kesana rame
rame sekeluarga sampek
sana terus itu ketemu itu
ternyata dokternya dokter
fahmi itu terus cocok
sampek sekarang

P

nah terus waktu itu waktu di
kudus itu yang waktu 2014
dikudus atau 2014 di
elizabeth bu

S

bukan dikudus itu langsung
ngelaju og. Disana kan
bukae jam 12 terus saya ijin
kantor tiap bulan saya ada
satu hari ijin ngantar suami
periksa

P

berarti di dokter saraf yang
kudus itu gak lama bu

S

gak lama saya soalnya udah
tau sih kalau dokter saraf
kudus tuh suka kadang
kadang saraf biasa tuh suka
gini gini mbak saya tuh tau
kan mbak klo obat obat
banyak itu kan gak baik buat
ginjal obatnya kok kayak
gitu wah ndak ndak
meyakinkan saya disitu terus
langsung tanya temen nek

rs elizhabeth
semarang.

Subjek dan
suami subjek
berobat di rs
elizhabeth pada
tahun 2015.
Setelah merasa
tidak ada
perkembangan
subjek mulai
mencoba
menacari
pengobatan
untuk
Parkinson, dan
akhirnya
menemukan
nasional
hospital.
Kemudian 2016
subjek dan
suami mulai
berobat di
dokter fahmi di
nasional
hospital
Surabaya.

Tahap
penerimaan

154

dokter saraf seng apik ki
seng endi, elizabeth bu
profesor

80

85

90

P

kemarin sepertinya saya
dengernya tahun 2015 atau
2014 ya bu

S

yang mulai ke..

P

mulai kee..

S

enggak..... ya sekitar itu

P

tapi lebih tepatnya bu

S

kok lupa ya mbak ya sekitar
anatara 14 sampai 15

P

hmm.... dua ribu lima
belasan.....

S

iya itu

P

hmm.. terus apa yang
pertama.....

S

oh iya betul 2015 mbak
wong terus haji, 2016
mulai ke dokter fahmi
setelah satu tahun mau naik
haji harus ada refrensi dari
dokter obat apa aja yang di
bawa

P

berarti...

S

2015

P

terus bu apa yang pertama
ibu rasain dalam diri ibu
ketika tau bapak terdiagnosis
sakit parkinson itu

S

saya itu udah terbiasa di
gembleng sama keadaan

Subjek merasa
sudah terlalu

155

ya mbak, terus saya
semnejak rumah tangga kan
mulai hamil tua sampai
seterusnya kan jauh dari
suami ya jadi saya udah
biasa sama keadaan jadi
saya kalau ngadepin gitu
gitu tuh yo dinikmati aja
terus ditambahi ikhtiar, ndak
terus kita harus menangisi
apa yang terjadi dengan kita,
saya gak biasa gitu saya tuh
sallau gini mbak, saya
punya prinsip atasi
masalah tanpa masalah,
kita mengutamakan mana
yang utama saya selalu gitu
mbak jadi sekiranya gak
penting itu saya sampingkan
yang utama apa misal kita
harus apa , apapun alasannya
disekolahan ada apa tapi kok
saat nya kontrol ke semarang
, waktu kemarin harus
dengan saya mbak, kalao ke
surabaya kan sekarang udah
bisa dianter anak gak
masalah , pertama kali tok
sama saya kan saya harus
ngomong sama dokternya
gini gini dok, pas saya mau
naik haji juga gitu saya
minta surat keterangannya
bahwa suami saya, nak
bapak dewe kan yo ra’ jelas
ngomonge ya, jadi ya saya
dok minta surat pengantar
kalo kita mo naik haji terus
suami saya sakit gini terus
obat yang dibawa jenis nya
apa tolong dituliskan disitu
soalnya disana ketat dok,
dibandara kok kelihatan
bawa obat bukan obat yang
opo .. di refrensikan opo...
dari pihak haji kan nanti

sering di timpa
dengan keadaan,
hamil tua subjek
juga jauh dari
suami, sehingga
awal mula tahu
suami subjek
sakit subjek
menghadapinya
dengan santai.
Subjek memiliki
prinsip
mengatasi
masalah tanpa
masalah. Dan
mengutamakan
yang utama

156

malah jadi masalah, terus
dibuatke oh iya nanti tak
buatke bu tak buatke

95

P

tapi ada perasaan down kek
gitu gak bu

S

siapa,, saya..

P

he’e waktu pertama kali tau
gitu kan dari keadaan yang
baik baik aja terus sakit yang
termasuk progresif gitu

S

ya.. nak saya ki ndak down
tapi saya cuma gini semua
itu bisa diatasi semua bisa
diobati hanya yang
bersangkutan itu yang
berbesar hati hanya itu,
suami saya kan susah untuk
berbesar hati, jadi sempat
kurus sekali kok bisa dari
89 jadi 57

P
S

Subjek ingin
suami berbesar
hati. Subjek
menuturkan
bahwa awal
mula subjek
tidak down.
Tetapi subjek
sedih dengan
kondisi suami
subjek yang
hmm turun banyak ya bu ya semakin turun
berat badan
secara drastis.
iyaa.. yang saya sedihkan
Subjek
itu saja jadi saya gak
mikirkan diri saya , saya
menangisi
kayak giu tak ambil biasa
bukan diawal
gitu lho gak terus kita tangisi tahu suami
atau apa. Ya wes.. yang
subjek sakit,
namanya orang atau apa
tetapi justru
kadang bisa sehat kadang
akhir” dan
sakit terus kurange pasangan menangisi hal
juga harus bisa memahami
yang spele.
gimana sih bukan hanya
makanya kadang saya lihat
ibu ibu seng di disiki nangis
se.. saya enggak , nangise
keri keri ya memang ini
cobaan buat saya kalo saya
kadang malah yang gak
penting ya nangis, nangise
Cuma gini nak suami saya

Harapan
yang
realistis

157

nyalah nyalahke kadang kan
suka gini gini gini gitu kan
baru saya nangis, kalo
masalah dia sakit gini gini
saya gak ada masalah, wong
saya tiap bulan dulu saya
kesana nyetiri ya gak
masalah, semarang kan
sering goyang, baru sampek
sini udah sampek kudus
udah bahaya ya saya pegang.

100

P

ibu yang megang nyetir gitu

S

ha’a gak masalah

P

terus pengobatan apa yang
telah dilakukan oleh ibu dan
bapak jadi setelah di dokter
a.. profesor siapa bu tadi

S

widiyastuti

P

itu selain obat itu ada apa bu
terapi atau apa

S

ituu.. pernah ikut
pengobatan tenaga dalam
yang pak raya pak soraya di
purwodadi

P

itu berapa lama bu

S

itu yo.... itu kan kayak bisa
jadi anggota juga jadi ikut
pengobatan pengobatan itu
yo... yo lumayan lama terus
kita sambil silatuhrahmi
sama pak rayanya tapi yo
ndak ada ... ndak ada
perubahan . sebelum dokter
fahmi itu, selama dipegang
widyastuti itu kita
alternatifnya itu sambil
pegang pak raya ternyata
kok kayaknya hanya stagnan

Selain
pengobatan
dokter subjek
juga membawa
suami subjek
ikut pengobatan
dalam tetapi
tidak ada
perubahan.

158

aja
105

110

P

itu seperti kayak fisioterapi
atau apa gitu bu apa gimana
sih

S

ya makeknya tenaga dalam
tapi gak ada........ efeknya

P

Efeknya

S

gak.... gak... gak... minum
obat ndak itu cuma digini
giniin pakai tangan udah
tapi enggak ada efeknya apa
apa

P

terus waktu ibu tau, waktu
tau tentang parkinson apa
yang ibu pikirkan tentang
penyakit itu

S

saya mbrowsing dulu di
internet

P

oh iya sempet

S

parkinson itu apa terus
olahraga kan saya sukanya
olahraga terus saya cari
olahraga yang cocok untuk
parkinson itu apa terus saya
print saya sampaikan ke
bapak parkinson itu gini
gini gini, sempet juga saya
sejak 2014 saya ikut yoga to
mbak nah ada yoga kan
terus saya pernah jatuh ada
saraf kecepit di tulang ekor
kok di terapi dokter kok gitu
gitu aja terus saya mbuka
internet yoga yang bisa
nyembuhin terus saya coba
mbrowsing ketemu terus
ikut yoga sampek sekarang
tapi olahraga yang lain

Awal mula
subjek tahu
tentang
Parkinson,
subjek mulai
mencari di
internet
Parkinson itu
seperti apa,
olahraga yang
cocok untuk
Parkinson apa.

Tidak
melewati
tahap
menolak

159

masih aerobik masih cuman
tidak ko... tidak rutin kayak
yoga

115

120

P

nah terus saat ibu browsing
parkinson itu apa kan gini
gini itu ibu sempet kaget gak
kalo parkinson itu penyakit
progresif

S

enggak... saya tahu
tahapan tahapan sakit
sakit parkinson nak suami
saya kan tahap rendah
saya tahu

P

ooh ibu tahu

S

kan gejalanya saya
mbrowsing kalo parkinson
gini gini gini tahap berapa
tahap berapa tahap berapa
tahap berapa gitu nah
ternyata suami saya
tahapnya ringan, sebetulnya
kalo suami saya itu Cuma
perlu rasa dikembalika rasa
percaya dirinya

P

percaya dirinya

S

percaya dirinya aja jadi
masih tahap satu

P

hm masih tahap satu ya bu

S

iya... ya sampai sekarang

P

sekarang

S

sampai sekarang ndak
nambah, kalo sakit gitu tuh
sebenernya memang ke
perasaan kalo kita bisa
menerima apa yang .... sama
aja kayak gini lho orang

Subjek tidak
merasa kaget
ketika
mengetahui
Parkinson
penyakit yang
progrefsif,
dikarenakan
subjek tahu
tahapan tahapan
Parkinson, dan
suami subjek
ada pada
penyakit dengan
stadium rendah.

160

sakit jantung

125

P

iyaa....

S

atau sakit darah tinggi itu
kan sehari – hari harus
minum obat mbak sekali kali
gak minum obat kan tambah
parah nah itu kan harus
dijadikan teman kenapa
harus kita pikirin sakit
itunya gitu wong opo opo yo
iso mikirin sana sini kerja
apa apa ya masih bisa waktu
bapak resign kan memang
saya.... pas kepengen resign
itu kan saya gini... kalo mo
resign itu idealnya sebelum
50 tahun biar kita pikirannya
masih fresh, bisa wirausaha
terus tenaganya masih ada,
jadi kalo lebih dari lima
puluh lima resign ya
percuma kadong pensiun
awake tenogone wes entek
pikirane wes entek gerek
lorone seng akeh ... hehe

P

hehe, terus apakah ibu
pernah marah terhadap diri
ibu sendiri karena penyakit ..
penyakit parkinson itu
menyerang suami ibu.
Kayak pernah kenapa sih
kayak ada perasaan ....

S

ndak.... ndakk... saya kalo
nyalahin diri gitu ndakk..
cuman gini lho kenapa sih
suami saya kok gak mau
menerima keadaan ini
gitu, jadi yang gak mau
menerima itu suami saya .
kan otomatis apa apa jadi
kayak.... gini yo mbak yoo
.... selama di pegang

Subjek tidak
menyalahkan
diri subjek
ketika subjek
tahu suami
subjek
menderita
Parkinson,
hanya saja
subjek selalu

Tidak
mengalami
tahap marah

161

widiyastuti saya pp nyetir
habis kerja jadi saya
ngajar dulu sampek jam 9
ijin mau ke semarang terus
nyetir tak gantiin tapi
namanya pikirannya kan
kayak mosok aku disetiri
bojoku kan namanya sensi
gitu ya mbak, itu yang saya
pikirkan malah itu kenapa
sih suami saya kok ndak
mau nerima keadaan ini apa
adanya gitu mbak

130

P

sedih gak bu

S

yaa sedihnya di situ.

P

sedihnya disitu

S

ya sedihnya disitu ndak
yang saya mikir kok suami
saya sakit terus menyesali
suami saya sakit seharusnya
suami saya mau menerima
itu gitu. Untuk
menjadikan suami syaa
mau menerima itu lama
lho mbak , lama ....
lamaa...... bangetttt... itu
gemuk gemuk baru pulang
haji berarti 2017 mulai ada
keikhlasan mau menerima
sakit jadikan teman ya
mungkin hikmahnya kita
naik haji ... hehehe

P

hehe.. nah bu kan apa
namanya ibu sebagai
pasangannya kan ya pasti

berpikir kenapa
suami subjek
tidak menerima
Selama
pengobatan di
semarang
subjek juga
selalu
mengantar
suami berobat,
subjek juga ijin
mengajar, serta
subjek
menggantikan
suami subjek
mengendarai
mobil. Tetapi
pikiran suami
subjek kenapa
istri subjek
justru yang
mengendarai
mobil. Subjek
merasa sedih.
Subjek
Tahap
menjadikan
penerimaan
suami subjek
mau menerima
kondisi sakitnya
itu lama sekali.
Setelah subjek
dan suami
pulang haji pada
tahun 2017
suami subjek
baru memiliki
keikhlasan
untuk
menerima.

162

apa apa tadi kayak
menemani bapak ke
semarang merawat bapak,
gitu sempet ada perasaan
lelah gak bu, kayak waduh
yang mungkin kan
kondisinya ibu juga bekerja
gitu terus mungkin
pengaruh sama faktor faktor
yang lain terus keadaan
capek lihat mungkin bapak
yang sensitif atau apa terus
ibu kayak emosinya
kepancing gitu pernah gak
bu

135

S

ya kepancingnya Cuma
ngomong gini kenapa sih
gak mau menerima apa
adanya gitu aja

P

nah terus respon bapak

S

nah itu bapak yang gini
gini jadi agak malah
tambah panjang , tapi saya
gak pernah menyesali hanya
ngomong gitu aja

P

ooh jadi Cuma kayak
ngomong gitu,..

S

heeh pokoknya menerima
apa adanya ojo menuntut
orang yang ada di semarang
gitu tok, wong jenenge
orang lagi sakit mesti ada
obate

P

bu berarti pada saat itu ada
adu argument gitu gak bu
kayak ibu yang maunya gini
terus bapak yang ........

S

itu.... waktu pertama kali
mbrowsing nasional

Ketika subjek
ada pada posisi
lelah subjek
terpancing
emosi untuk
mengucap
kepada suami
subjek kenapa
tidak mau
menerima
keadaan, tetapi
respon suami
yang tidak
menerima
membuat
akhirnya
perdebatan itu
menjadi
panjang.

Waktu awal
mula

Tidak
melewati
tahap
depresi

163

hospital itu kan disitu udah
ada anunya itu kalo di
otaknya ada masalah ya
harus di operasi tapi kalo
tidak ada masalah ya ndak
masalah kan saya takutnya
operasi , jangan sembrono
saya bilang otak itu jangan
buat main main otak jangan
di operasi gitu, wong saya
waktu ke surabaya belum
setuju terus akhire saya
harus ikut sampek sana
ternyata oalah Cuma gitu tok
, suruh makek sandal
mbolak mbalik wes mulai itu
wes mulai tenang. Jadi mulai
bapak stabil itu dipegang
sama dokter fahmi

140

P

dokter fahmi, terus a...
apakah selain tadi ibu
memberi tahu ke bapak
apa... penyakitnya mbok yo
diterima , ada gak sih ibu hal
yang dilakuin oleh ibu
mungkin berserah ke Allah
kayak gitu atau gimana

S

ya iya to.. saya pasrahkan

P

semakin mendekat gak bu

S

iyaa ya kita pokoknya
doakan saja supaya suami
bisa menerima keadaan
lebih mendekatkan kepada
yang maha kuasa kadang
saya mikir kita hidup
untuk apa ya saya
pasrahkan ke yang
membuat hidup seperti ini,
lihat anak anak, nganterke
anak anak rumah tangga gitu
aja

menemukan
pengobatan di
nasional
hospital terjadi
perdebatan
argument
mengenai
penangannya,
subjek sempat
merasa tidak
setuju apabila
harus di operasi.
Subjek
memutuskan
untuk
mengantar
suami dan
memastikan
pengobatannya
seperti apa. Dan
ternyata setelah
tahu penjelasan
dokter subjek
memahami.

Subjek berdoa
Tahap tawar
agar suami
menawar
subjek dapat
menerima, dan
subjek
memasrahkan
hidup ini kepada
Allah swt

164

145

150

P

ada gak bu kayak ibadah
ibadah tambahan yang ibu
lakuin ketika bapak sakit

S

gaada ik mbak ya biasa aja
kayak sholat malam kan
udah biasa dhuha gitu udah
biasa...

P

udah biasa ibu lakuin

S

malam dhuha biasa, jadi gak
ada ibadah khusus kita harus
opo ...

P

apa karena bapak sakit

S

ndakk bukan , karena
memang sudah kegiatannya
gitu ya kita anu kita berdoa
pokoknya setiap ibadah kita
doakan suami keluarga anak

P

lalu setelah ibu berdoa
mencurahkan perasaan ibu
atas kondisi bapak kayak
gitu ada perasaan lega atau
apa gitu bisa di jelasin gak
bu atau pengalamin real

S

otomatis yaaa... dulu aja ya
waktu ada temen ya temen
senior dikantor waktu sedih
atau apa gitu coba baca
alqur’an bisa menenangkan
jadi tuh saya gini , yang saya
sayangkan tuhb misal ya
saya ngomongnya baik baik
tapi bapak sensi gitu kayak
kemarin saya ceritakan ya,
disini adat kudus kan
sukanya khajatan mbak yang
khajatan duduk dibawah
tapikan wes.... bapak ki
uring uringan lha mosok
ngene kok kon lunggoh neng

165

ngisor gitu, wes iki ki
tonggo cedak kita ambil
jalan tengah saja tekone telat
ben iso lunggoh kursi tapi yo
gak nyawut nyawut o saya
bilang , lha wong wong kok
mosok samber wong mbok
ceritani aku nduwe loro
ngene yo ndak bisa... jadi
kita belajar di tengah tengah
aja kita duduk , tekone di
telatke biar ndak duduk di
bawah, kan duduk dibawah
kan gak kuat mbak tapi
sekarang gak papa, dulu dulu
P

apakah ibu merasa kadang
stres gitu gak sih bu sejauh
ini merawat bapak gitu
mungkin kan ada titik
dimana bapak tuh sebelum
ketemu sama dokter fahmi
ya bu ya kan gak ada
peningkatan perubahan
perubahan itu ibu kayak
yang gimana nih pusing
kayak gitu gak sih bu

S

ohhh iya otomatis,

P
S

Subjek juga
terkadang
bisa di ceritakan
merasa stres dan
pusing sebelum
susah diceritakan, yaaa kalo suami subjek
bapak sensi saya ngomong terlihat
perubahan
dikit bapak sensi nah itu
saya baru nangis nak gak
membaiknya.
gitu ya nggak, kayak
Ketika suami
ngomong gini
subjek sensi,
tersinggungnah itu saya baru subjek berbicara
nangis, kalo nggak ya nggak sedikit, dan itu
terus sekarang ini kan walau membuat subjek
saya deket itu kantor, bapak menangis.
antar jemput, kadang
Karena
digasaki temen temen walah kesensitifan
saiki dianter jemput, ya saya suami subjek
bilang yo ben kayak pas
hal itu yang

Tidak
melewati
tahap
depresi

166

nom kan mbien dianter
jemputhehehe
155

S

heehe.. terus ibu pernah
merasa capek atau lelah
dalam merawat bapak

P

gak juga soalnya saya udah
biasa kalau bahkan
meskipun saya bekerja to
mbak setiap hari masak jadi
malam gitu sudah lek
minggu ki kayak orang
nganu ,,, orang belanjanya
langsung numpuk .. kadang
ditanya damel nopo bu to
ndak papa og. jadi kayak
ngumpulke ikan ikan di
frezer terus sayuran tandon
untuk dua tiga hari nanti
kalo sayuran kan pulang
kantor masih ada tapi kalo
ikan ikan gak ada taruk
frezer taruk frezer nanti
mask apa tinggal ambil
malam gitu sudah istilahnya
racik racik untuk dimasak
besok pagine tingal....
tinggal.....
Masak

S

tinggal... plung plung plung
plung plung, jadi anak bisa
sarapan bareng Cuma
siangnya saya gak bisa jadi
saya sangu,,, bawa dari
rumah... anak dari rumah
udah kegiatan rutin

P

bu berarti merasa lelah atau
capek gak ibu rasain kayak
ibu nangis atau merasa
pusing stres gitu ketika
kayak hal hal tadi gitu

selalu membuat
subjek
menangis.

167

160

165

S

iyaa..... sepele tapi kayak
gitu sama bapak karena
bapak sensitif . yang sering
bikin gitu dulu kan karena
gitu masalah cilik kenapa di
besarkan gitu

P

itu kalo boleh tahu ya bu ibu
nangis gitu bapak tahu gak
bu

S

tau..

P

didepannya bu

S

ya gak didepane... kayak
nyingkir tapi dia tahu

P

terus bu e... hal apa sih yang
ibu selalu tanemin dalam
pikiran kok ibu bisa sampek
saat inikuat merawat bapak

S

maksutnya gimana

P

jadi kayak apa sih yang
selalu ibu tanemin
prinsipnya ibu gitu lho kok
bisa sampek sekuat ini
merawat

S

iya ya gini mbak..... yang
namany hidup itu pilihan
ya mbak termasuk pilihan
mencari pasangan kalo
sayang menentukan ini
pasangan ya berarti saya
harus konsekuen kalo saya
harus seirama seiya sekata
jangan kesina kesini , kalau
muda mudanya sih enggak
mbak dulu pertama awal
nikah impiannya tuh di
tungguin suami ini itu kan
saya enggak ya langsung
dulu awal awal sempet

Subjek selalu
Tahap
menanamkan
penerimaan
dalam diri
diri
bahwa pasangan
merupakan
pilihannya
sehingga subjek
harus
konsekuen.

168

kecewa ya tapi setelah
seiring berjalannnya waktu
ya itu sudah pilihan hehe...
yadulu temen kantor ya ada,
temen sekolah deket deket
ya ada, tapi ya milihe seng
adoh ya jodohnya itu.

170

P

terus berarti untuk saat ini
kalo boleh saya tahu
bagaimana ibu bisa
menyikapi kondisi suami,
jadi kayak apa sih yang a...
satu alasan yang ibu selalu
bisa menyikapi suami ibu
selama ini kondisi saat ini

S

ya karena saya ada
perasaan sayang perasaan
suka yang dulu pernah ada
itu kan harus .....

P
S

P

S

P

Yang membuat
subjek selalu
merawat suami
subjek yaitu
subjek memiliki
ibu rawat gitu
perasaan sayang
terhadap suami.
iyaaa.... foto penganten
Dan untuk
merawat
berdua saya pasang
perasaan itu
dikamar saya itu untuk
mengingatkan kita selalu
subjek selalu
untuk mengingatkan gitu
memasang foto
pernikahan
wah jarang ya bu pada seperi dengan suami
itu
subjek di
kamar.
nggak mbak,, kalau saya
gitu... kadang gitu kalau
bertengkar atau apa saya
lihat foto itu awal mula kita
bertemu seperti itu jadi nak
foto penganten itu saya apa
itu namane .... saya
perbesarke... ya gak di
perbesarke sih tapi kayak di
cetak apa namane...
figura sih..

169

175

S

nggak .... dicetake neng...
apa mbak namne , yang di
buat seperti lukisan itu tapi
terbuat dari foto lha itu ada
yang pas ngantenan , pas
berdtiga gitu saya figura
saya tempelke itu untuk
mengingat dulu kita pernah
seperti itu, emang susah
mbak udah tua tua gini pisah
kan banyak, karena mereka
tidak bisa memahami
awalnya mereka menikah itu
karena apa , tterus kalau
dipikir pikir kalau saya jauh
dari bapak sekarang akan
gangguannya jangan tanya
lagi, udah tahu kayak gitu
sekarang kan udah punya
pasanganpun bisa
mengganggu orang lain,
prinsipnya pokoknya gini
rumah tangga itu bisa hancur
hancurnya sebuah rumah
tangga tuh tergantung
wanita, jadi kalau wanitanya
kuat itu ya bisa utuh terus
termasuk kalau wanita
bekerja pasti gangguan dari
luar ada kalau kita memberi
peluang digoda pasti saya
tuh udah kenyang sejak
masih muda sanak saya
masih kecil kecil dimapun
saya di sekolah mana aja ada
aja yang gangggu tapi saya
punya prinsip , jadi kalau
saya merasa betul ya saya
beranoi, jadi kalo kita gak
mau jaga itu kita ngasih
peluang kepada mereka
mereka gampang mbak
perselingkuhan itu terjadi
tapi saya enggak. Saya
punya prinsip saya udah
punya pilihan satu ya yaudah

170

jadi kita sama sama setia,
suami saya juga setia, jauh
ya gak maslaah saya juga...
kan saya terkenal galak.e
terus saya giniin kalo saya
gak galak suami saya gak
akan percaya ninggalin saya,
saya gituin aja temen temen,
terus langsung terus diem
jadi ya nggak nggudo, yo
nggudoni tapi nak wes
kurang aja yo saya gak mau,
jadi bisa di petik pelajaran
untuk mbaknya ketika kita
sudah punya pilihan satu
mungkin kalo belum
menikah boleh, saya dulu
sempet di dukani sama ibu,
mbok yo milih siji ojo
kancane di klumpuke gonta
ganti, aku rak ngelumpuke
bu do dolan dewe saya kan
gitu
P

iya

S

ya wong durung ono seng
sreg, mereka dolan yo dolan
sakkarepe, nakwonge
ngomong yo tinggal
ngomong kok aku durung
mikir iku yo ndak maslah
bukan say mempermaikan
wong mereka yang
mendekat, terus kadang saya
guyonan sama temen kantor,
ada guru yang gak jadi kan,
terus saya bilang kalao saya
kan nanti malah saya gak
membuka peluang temenku,
nah akhire dapat temen
kantor satune lagi gak dapat
saya dpat satunya... hehehe

P

dapat satunya.. hehe

171

180

185

S

jadi kuncinya itu mbak nak
udah cinta, tapi ya ndak
boleh cinta mati mbak kayak
cinta mati kan kita gini,
sekali kita ada rasa sedikit
kecewa rasane sakiiiit banget
jadi yawes cinta tapi biasa
biasa wae jangan terlalu
mencintai, ndak malah gak
baik, kalo terlalu cinta mbek
manusia trs manusia lagi
ngelakuke gak sesuai nanti
kita jengkel akrab mbek
wong wes cemburu waduh
malah rak genah kabeh

P

hehe

S

nak saya tuh gini, suami
saya reuni reuni ya, acarane
apa, koncoku mantu terus
langsung reuni, wes aku rak
sah melu ndak malah dadi
bak nyamuk wes sana kamu,
sampek lokasi bar acara
terus saya jadi apa, kan saya
tau diri, kan kemarin
koncone kuliah mantu terus
saya, acarane ko opo bar
ngono, reunian mbek konco
konco semarang, rak sah
melu ya tak dolan dewe,
hehe

P

nah bu terus waktu bapak,
setelah gak di mana bu, gak
di dokter

S

widiyastuti,

P

haa widiyastuti, berarti
duaribu berapa.. itu bu

S

2016

P

2016 ke dokter fahmi
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190

S

ha’aa

P

bu boleh tau, kelebihan atau
kekurangan yang ibu sadari
dalam diri ibu

S

saya gak bisa menilai diri
sendiri

P

ya enggak, kan ibu bisa tau
kelebihan aau kekurang ,
mungkin keluarga ibu itu
termasuk kelebihan bagi ibu
atau apa.

S

gak sih kalau dalam keluarga
saya, Cuma gini ya karena
kita, dibesarkan dalam
lingkungan yang istilahe
udah nggak ada bapak,
saya diajari untuk lebih
mandiri,lebih bertanggung
jawab, tidak cengeng, wes
itu aja mbak, nak
kekurangan manusia
emang mesti punya
kekurangan banyak,
gampang jengkel kui biasa,
tapi kalau saya ki kalau
suami saya diemin saya itu
lho marai sedih itu, ada
masalah terus nggak
ngomong, terus di diemin
nah itu saya sedih gitu
biasanya, kalo kayak gitu ya
saya diem kita jangan
banyak komen, tau tau baik
sendiri, soalnya kalau kita
banyak komen nanti malah
salah, bapak saya kalau
kadang kadang ada ndak
setuju suka asal ngomong,
ndak ndak usah ba be ba
bi bu, langsung ngomong,
aku, ndak setuju gini,

Subjek mengerti Pemahaman
bahwa subjek
diri
dibesarkan dari
keluarga yang
ditinggal oleh
bapak subjek
sejak kecil
sehingga hal itu
membuat subjek
lebih mandiri,
tidak cengeng,
dan
bertanggung
jawab. Subjek
juga menyadari
kekurangan
subjek apabila
subjek tidak
setuju mengenai
suatu hal subjek
langsung
mengucapkan
tanpa pandang
bulu, suami
subjek tidak
menyukai sikap
subjek seperti
itu.

173

195

P

terus biasanya tanggepannya
gimana bu

S

suami saya ndak seneng,
nek tapi,,, tapi.. daripada
saya nunda nunda,
omongan itu, kan nggak tau,

P

nah bu gimana sih bu
perilaku orang orang
terhadap ibu atau keluarga
ibu sendiri setelah tahu
bapak sakit gitu

S

nah sebenarnya kalau ada
reuni reuni, dulu kan kalo
ada reuni gak pernah mau,
karena perubahannya kan
drasti dia gak pernah mau

P

bapaknya sendiri yang gak
mau

S

iya.. reuni SMP, SMA,
bapak kan semarang, kalau
mau itu harus sama saya,
nah terus nanti saya yang
natak’i kalo ngomong
biasanya temen kan ada....

P

omongan ga enak...

S

iya omongannnya gak
enak, kok mbak kok
awak’e malah entek opo
kenopo mbak keno opo
mbak,wes piki dewe
mbakkk, terus setelah itu
selama aku tidak sreg gak
usah dateng, terus gak
pernah dateng terus setelah
badannya mulai naik, punya
rasa percaya diri ya biasa,
kemarin reuni sampek tiga
kali, smp, sma,

Subjek selalu
menemani
suami subjek
ketika reuni,
subjek yang
membentengi
suami subjek
bila ada
omongan yang
gak enak
menyinggung
hati, dari teman
teman subjek.
Sampai pernah
suami subjek
tidak mau untuk
datang ke reuni.

Tidak
adanya
hambatan
lingkungan

174

200

205

P

ibu slalu ikut juga

S

ya ndak dong mbak, saya
kan kerja

P

sekarang udah bisa sendiri,
terus bu tanggapan keluarga
bapak atau ibu sendir ketika
bapak sakit

S

ya ndak masalah tuh gak
ada maslaha,

P

ndak ada omongan yang gak
enak..

S

nggak ada, ya namanya
orang sakit ya biasa

P

jadi pas reuni reuni itu
sebelumnya itu, ada
omongan omonngan gak
enak, jadi ibu yang natak’i
gitu

S

heem wes gak usah ikut,
kalo merasa ndak nyaman
ndak usah ikut, gitu aja
bu terus bagaiaman perilaku
orang orang disekitar sini
ndak tau saya

P

ndak tau...

S

ndak tau jadi kita gak
pernah ekspos kebetulan
saya gak suka ngerumpi
mbak ya, jadi orang orang
gak tau kita gimana ya
nggak tahu, sama tetangga
seperlunya, paling
pengajian, arisan , makanya
kadang kadang njagong
tuh nggak suka, dulu kalau
perum dulu manggile bu
baroto kok gak pernah metu

Tidak ada
tanggapan yang
negatif dari
keluarga.

Ketika
mendapat
tanggapan yang
negatif dari
teman, subjek
yang
mebentengi
suami subjek.
Subjek dan
suami tidak
begitu terbuka
dengan tetangga
sehingga
tetangga tidak
tau persis suami
subjek
menderita apa.
Subjek juga
tidak menyukai
kumpul –
kumpul dengan

Tidak ada
hambatan
lingkungan
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metu, kaalo disini bu tatik,
ya enggk sih aku waktu itu
kesel neng omah ono
gawean
210

215

P

jadi ibu mikirnya mereka
gak tau ibu ya yauda gitu

S

iya yaudah

P

nah tadi saya denger, disini
banyak acara acara
pengajian terus bapaknya
gak kuat duduk dibawah
terus bapak kayak
ngungkapin ke ibu itu ada
omongan dari tetangga
karena duduk dibawah atau
perasaan ....

S

perasaan sendiri, orang
orang disini gak ngomong
sedikit pun, tapi nak
sekarang udah biasa, kalo
selama ada dirumah ya
dateng,

P

jadi tetangga ke keluarga ibu
ya....

S

biasa aja gak tahu kita gak
cerita cerita

P

terus ibu mau.. ehhm
berfikir ke tetangga gimana,
kan bapak ada gangguan
gerak pasti tetangga tau

S

gak gak tahu

P

gak keluar rumah

S

ya gak juga kalo kumpul
tetangga gitu kan jarang
jarang, Cuma saya gini
kalo yang dibawah saya

tetangga.

Tidak ada
Sikap sosial
perkataan
yang positif
sedikitpun dari
tetangga, tetapi
suami subjek
merasa dan
mengungkapkan
hal itu kepada
subjek.

Tetangga tidak
begitu
mengetahui
kondisi subjek,

Sikap sosial
yang positif
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kan manggilnya tante,
tante pak baroto ki nak
lungguh ngisor ki kese
nganu sikile, makane nak
teko keri, hee’e rak popo
budhe, tapi kita gak cerita
lebih lanjut Cuma gitu aja,
aku kalo kayak gitu tak buat
sante ijinnya lewat wa atau
apa gitu, kok ada undangan
tante undangan apa ya
kajatannya, bapake lagi
disemarang, ndak bisa
dateng, gak popo budhe
wong Cuma kajatan nyewu
ibue opo opo, sini adate gitu
mbak
220

P

selalu..

S

NU .. NU banat

P

terus sejauh ini, ibu pernah
merasa stres menjalani
kehidupan, pastinya setiap
orang menjalani kehidupan
entah faktor pekerjaan lah
atau rumah kondisi

S

nak pekerjaan ki yo gak
stres Cuma kadang kepala
sekolah saya harus ekstrim
harus ini harus itu,
kebetulan saya punya
kelompok dolan dolan
ketuaane saya sendiri , jadi
saya ambil sebagian kecil
orang, tak ambil seng
sekirane orange enak enak,
dolan nengdi nak sekirane di
sekolah banyaktekanan
pekejaan, terus neng wa
sekitar kira kira sesok neng
kene doaln dolan foto foto,
nak waktune panjang kadang
neng pati kadang sekitar

jika ada
perkumpuln,
subjek yang
menghubungi
orang tersebut
untuk
mengatakan
suami subjek
datang
terlambat
karena kaki
sakit.

Subjek tidak
Tidak ada
mengalami stres stres yang
dalam
berat
pekerjaannya,
Cuma terkadang
kepala sekolah
tempat subjek
bekerja terlalu
ekstrim.
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colo,

225

P

seru sekali bu

S

iya seru sekali, akhire gini
dolan dolan wae cah iki,
terus tak ginike to, jo masak
neng status ta, ko dewe
konangan ko kene dikon
mandu, itu saya yang
inisiatif mbak, tak amati
kerjaan kerjaan kerjaan ndak
pernah ada refresing, yok
gawe kelompok dolan sopo
melu, aku ndaftari mbak rak
sah akeh akeh neg sekirone
sak mobil cuku,p, sak inova
avanza kan tujuh orang
cukup terus kita nyetir
gantian, itu jadi kalo kita
sumpek di kantor, kalau
jumat kan pulang jam 11,
terus ya yok jalan.

P

nah kalo pas bapak gak
enakin, terus ibu nangis
terus mengatasinya ...

S
ndak kadang saya nyanyi,
nyanyi apa masak, iya
sungguh saya masak smabil
nyanyi istilahi kata katane
susah di mengerti to gitu

230

P

oh jadi dialihkan ke nyanyi
hehe

S

iya tapi kan suami
ndengerke heheh

P

jadi apa bu ibu gak ngelami
stres yang di pikir banget

S

enggak kalo suntuk banget
ya baca alqur’an kayak
gitu saya nangis mbak,

Ketika subjek
suntuk subjek
mengalihkan

Tidak ada
stres yang
berat

178

kenapa sih kok gak mau..
omongane gak enak,

P

S

235

dengan
membaca
Alqur’an dan
menangis.
terus dialihkannya ke...
Kalau siang hari
menyanyi
dengan situasi
seperti itu
haa , kadang nak pas jam
subjek
mengalihkannya
siang mebk nyanyi kalau
malam ya ngaji, kita yang
dengan
positif, saya gak pernah aneh bernyanyi
aneh kalau orang kan aneh
aneh, ndakk kalao saya
olahraga, kalao rumah saya
ini gak pernah terbuka , baru
sampek maghrib masuk
rumah, ngajari anak anak
opo opo opo, nonton tv aja
jarang jam setengah delapan
jam delapan udah bobok wes
bar pagi gitu lagi

P

aktifitas lagi

S

ha’a

P

terus bu keberhasilan apa
yang pernah ibu dan
pasangan yang ibu capai

S

keberhasilan apa

P

ya keberhasilan dalam
kehidupan ibu, yang diraih
bareng bareng sama
pasangan

S

ya.... istilahe kita sudah
akhire bisa mentaske anak
sampek nikah, terus akhire
suami bisa percaya diri,
sudah bisa reuni sendiri
dulu kan sama saya, jadi ...
kalau laki laki, memang
harus punnya rasa percaya
diri kalau gak gitu kita serba

Subjek merasa
berhasil ketika
subjek dapat
mengantar
anaknya untuk
menikah, suami
subjek telah
kembali percaya
diri. Bersama

Pengaruh
keberhasilan
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salah, kita gak ngapa ngapin
salah
240

245

P

terus..

S

ya kadang kadang kita
ngrundel ya biasa namanya
ibu misal kayak maem kan
kita gk ada pembantu Cuma
bersih bersih, kalau nggosok
kan laundry, kalau cuci
piring kan cuci sendiri wong
ibu ibu ya kadang ada males
gitu gini ginii wes biasaa.
Tapi paling ngomonge gitu
yawes rak di perpanjang
lagi,

P

terus apa lagi bu yang
dicapai bareng bapak yang
mungkin itu suatu
pencapaian

S

apa misalnya

P

mungkin bapak resign terus
punya apa.. apa yang itu di
capai bareng bareng

S

yang dicapai bareng
bareng itu sudah punya
kos, terus waktu pertama
kali bapak pensiun kan
langsung emosi kan biasne
gaspol kalo dulu sahur masih
di kantor, kan gak ada
keluarga kerjanya gaspol bar
gaspol rem pol langsung
mau buat cv apa apa apa,
kan saya punya relasi, barwi
seminggu dadi, terus
bingung opo opo rak kanggo
terus bapak kiopo nak wong
jowo ki di irik iriki dijak
usaha gini gini gini nah terus
saya yang ngerem, tidak

dengan suami
subjek setelah
resign juga
memiliki kos
kosan dan took
yang disewakan

180

usah mereka tahu usaha itu
terus kita gak tahu apa apa,
nak diapusi yang tanggung
jawab siapa, biar dulu kita
sante sante terus satu tahun
baru kita buat kos, eh buat
toko dulu,

250

255

P

toko apa bu

S

buat toko terus disewakan,

P

ooh disewakan

S

ha’ah tapi kan dia gaka ada
kegiatan wong toko
disewakan, akhire buat kos
disemarang

P

kalau boleh tahu ibu punya
kos disana atau ada berapa

S

kos unnes

P

itu kos...

S

anakku yang nunggguin

P

Hmm

S

kan kerjanya disemarang
terus kita ambil dua kamar,
jebol jadi kita punya ruangan
sendiri lah buat keluarga,
anakku yang menikah

P

oh di daerah sekaran bu

S

enggak belakang BNI daerah
situ gang cendana

P

dekat unes

S

deket unes

181

260

265

270

P

gimana hubungan ibu
dengan suami saat ini

S

ya biasa aj a

P

tetap harmonis bu

S

alhamdulillah, ya memang
menjaga

P

diceritain aja bu

S

ya enggak ya gituu,,, kenapa
kok dekat mengantar kan
sekaligus komunikasi, kan
dirumah kadang gak
sempet, kalao jagong
dirumah telat saya, makanya
jagong dimobil, jadi temen
temen bilang walah cedak
dijemput

P

padahal ...

S

kita punya trik sendiri,
supaya komunikaisnya gak...

P

gak terjadi hambatan

S

ha’a...

P

terus bagaiaman ibu
menggambarkan kehidupan
ibu yang dulu dan sekarang,
ketika mungkin dulu bapak
sebelum sakitterus sekarang
sakit gimana

S

sebelum sakit kan bapak
jauah, menggambarkannya
gimana, gak bisa
digambarkan

P

ya enggak... maksunya
mungkin ibu wnaita yang
aapa, yang mandiri atau

Subjek dan
suami subjek
tetap menjaga
hubungan
subjek walau
suami subjek
menderita sakit
Parkinson.
Setelah kondisi
suami subjek
membaik, suami
subjek
mengantar
subjek ke kantor
sekaligus
berkomunikasi.

Identifikasi
dengan
orang yang
memiliki
penyesuaian
diri baik

Subjek tidak
Tidak
dapat
adanya
menggambarkan perspektif
karena
kehidupan
subjek dan
suami sebelum
suami subjek
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gimana..

275

S

oh enggak kalau mandiri
udah dari dulu saya.. kadang
kadang saya saking
mandirinya kan misalkan gas
habis nyuruh bapak,
akhirnya yaudah saya
masukin sendiri ke bagasi,
terus isi, akhire bapak gak
terima mau mbok yo
ngomong, lha kamu ket mau
ya yo ya yo, padahal
butuhku buat masak, kadang
kadang itu masalah sepele
jadi panjang, bukannya aku
pengen apa mau apa
namanya, menyepelekan laki
laki ki enggak, kita kan
butuh terus tak tinggal kerjo
kok aku titip gase isike kok
yo lali, lha ya saya akhire
sorene yoga, takkon masuke
anakku tak angakan itu
kadang kadang bisa jadi
masalah, wong mung
nganu...ya dibales bales, tapi
yo jenenge namane orang
saking mandirine terlalu
lama

P

hehe karna dulu ldr

S

nahhh nak dulu saya gak
gitu lha teros sopo, wong
opo opo kan otomatis saya,
bayar listrik bayang kas, beli
ga sbeli apa, tapi saya
nikmati, jam kosong keluar
bayar lisrik bayar pam. Pas
apa ntar balik kantoor, saya
kalau dikantor suka dibilang
wong kok rak tau tengok
tengok,

sakit jauh dari
subjek.

183

P

waktu jadi tertata ya bu

S

haa, ndi to wong siji iki,
ilang wae, kan aku banyak
kegiatan tapi aku nikmati
mbak, yang namanya orang
ada yang suka ada yang
enggak, wong kok rak tau
neng kantor

P

ibu jawabnnya gimana?

S

ya gitu kan saya kerjaanya
banyak, kan panjenengan
panjenengan ada bapake aku
kan gak jadi apa apa saya
harus bisa bagi wkatu, jam
kosong saya harus gini, gini,
saya jadi tuh satu hari ta
prorogram tak wes tak catat
jam sgini saya ngajar, jam
seginni saya bayar apa, terus
jam segini mbalik kantor,
jam segini jemput anak, jadi
gini gini . saya tuh suka
mbak suka ngamati, orang
yang penghasilannya kayak
guru anak sd saya dulu kan
belum di angkat, habis nak
belum diangkat kan gajine
rendah, saya amati kok
wonge apik, terus saya
tembung, kalau tiap pulang
nganter anak saya gimana,
kan ada pembantu waktu itu
dirumah, isttilahe daripada
saya keluar keluar metuk
kan istilahe sisan, sekaligus
saya bisa ngasih tambahan
buat merka, alhamdulillah
mbak terus mereka seneng,
kalau saya ambil orang luar
kan mereka gak tau, anak
saya pulang apa apa rapat
gak atu, nah dengan ngambil
guru gtt disitu, otomastis

184

jame pasti, tak suruh anter
ke rumah, terus misal di
rumah gak ada orang, pak
nanti dianter ke sekolahan
aja ya terus dianter ke
sekolahan, saya suka gitu
mbak, semisal ada orang
yang ketoke mesaake, bukan
kita ngasih uang tapi ngasih
peluang, pekerjaan
280

P

peluang, terus pas bapak
sakit gini berubah gak sih bu
atau mungkin ada kegiatan
kegiatan lain, diluar

S

gak sih, kegiatannya ya itu
dari dulu sebelum bapak
sakit terus, kegiatan itu
kan gak harus menguras
tenaga, wong enggak, Cuma
kos kosan, kadang bapak
cari cari, terus ya nggak usah
gitu wes di rumah aja gak
usah cari penghasilan
tambahan lagi itu dinikmati
snatai wes orang usah gole
golek seng nambahi pikiran
terus tak alihkan fokus
ndalemi agama aja gak usah
kayak gitu

P

ehm... apakah sikap ibu saat
ini ada pengaruh dari masa
kecil ibu, mungkin ibu
bersikap gini, karena ada
pengalaman dari masa lalu
ibu gitu ada gak bu. Hal hal
yangs ekarang

S

yang terbawa dari masa
kecil ya itu, hemat, jadi
semisal kita belum bisa
memanfaatkan uang itu
alangkah baiknya uang itu
ditabungan nah dulu kan

Subjek juga
masih
melakukan
kegiatan seperti
dulu sebelum
suami subjek
sakit. Subjek
menjalani
kehidupan
dengan santai
dan
memfokuskan
diri mendalami
agama

Konsep diri
positif

Sikap subjek
yang terbawa
dari kecil yaitu
subjek dapat
menghemat
uang apabila

Pola asuh
yang baik
pada masa
kanak –
kanak
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saya juga anak yatim ya
mbak, jadi, saya tanamkan
kalau kita punya rejeki
selalu harus di beri di
sodaqohke di zakatke dua
setengah persen termasuk
anak saya dulu kerja,
maunya saya ngasih mamah
papah apa ya, istilahe masih
punya pengahsilan kok
dikasih kasihke panti asuhan
aja, akhire anak saya
sebelum menikah tuh punya
kelompok sama temen
temene, kulia, SMA yang
udah kerja, kumpul disini,
kaan kebetulan mereka
orang tuanya masih mampu,
masih bekerja, tak arahkan
kesan ben gak macem
macem

285

P

sikap hemat gitu, itu
wejangan dari ibunya ibu
gitu

S

iya .... kan karena juga
keadaan jadi apapun kalo
kita udah punya simpanan
kan udah tenang, waktu
anak saya smp kan butuh
biaya tinggi ya, besok nak
kuliah apa apa, saya udah
nyiapke uang, khusus tak
deposito, khusus buat
sekolah anak saya, gak boleh
digangggu gugat, meski pas
mbangunrumah saya
kekurangan uang, suami
saya minta wes uang ini
diambil dulu saja, saya
ndakk... ndak boleh, yo nak
dewe iso mbalike, nak wes
kadong metu ki angel
mbalike, dah mending saya
pinjem bank, wong saya bisa

belum bias
dimanfaatkan
subjek memilih
menabung
terlebih dahulu.

Subjek merasa
tenang apabila
sudah memiliki
simpanan untuk
kebutuhan.

186

ngangsur, wong saya masih
kerja, ya akhire saya lanjut
aja seng gawe anak gak
tergangggu ya saya minjem
aja
P

bu terus setelah ibu
mengalami berbagai
kehidupan, yang dialami
oleh ibu yang dulu ldr, terus
bapak resign, gitu kan bu
apakah ibu selalu yakin ibu
mampu ngelewati cobaan
dalam kehidupan ibu

S

saya tanamkan saya pasti
bisa, prinsip saya, saya
pasti bisa, dan saya harus
bisa mengutamakan yang
utama, nah waktu pertama
ya mbak, waktu bapak masih
dipegang widyastuti, saya
langsung ngomong sama
kepala sekolah saya, jadi gak
semua temen saya tahu,
kepala sekolah saya
ngomong, suami saya sakit
gini. gini gini pak, saya rutin
nganter suami saya kontrol
jadi kalau ada ijin tolong
bapak bisa membantu, oh iya
bu gak pa pa, nak wes
nembung sek kan enak
mbak, wes ijin enak, kadang
ono temen kantor mbak,
seng kok ijin blabla.. kadang
kalau kayak gitu biasanya
caranya saya ngatasi gini,
orang yang suka ngomonge
gak enak tentang saya, saya
kasih jarak, saya gak mau
akrab akrab, jagong jagong
sama dia enggak, kasih jarak
saya gak mau ngomong
beberapa hari tak biarin,
terus begitu wong temen

Subjek
menanamkan
Kediri subjek
bahwa subjek
pasti bias
melewati
cobaan, dan
mengutamakan
mana yang
utama.

Memiliki
keyakinan
dalam
menghadapi
persoalan

187

saya, kadang nopo to bu
tatik wae yo gak nopo nopo,
kok telat sitik wae di gegeri,
nopo kok dikonoke, wes to
pak rak sah mbok urusi
wong jenenge wong kok,
ono seng ngono ono sneg
orak, tak biarin mbak, opo
opo jarang sama dia, pokoke
jarang ngomong sama dia,
parah itu senior tau tau udah
pensiun, malah pensiun baik
sama saya, kan pas pensiun
saya mantu dia di jogja, tau
tau ki malem malem kesini,
enten nopo pak, lha wingi
kondangan aku pas neng
jogja, ndisek wae mbek
aku,... aku kalau kayak gitu
tak kasih jarak dulu, malah
kadaang, namanya orang
ngomong agak, kita kan
sekantor biasa slaaman, kalo
ada temen gitu tak lewati
salamane, itok itok rak reti
ko de’e keroso dewe wingi
aku omongane rak enak karo
sama saya, mungkinbu tati
rak penak, terus nyedak
neyedak, bu mau muridte
jenengan, ngene ngene
ngene,,, saya seirng gitu
mbak, dikasih jarak dulu,
jangan diakrabi jangan
koyok kene ki butuh gitu
P

Butuh

S

iya, biar dia ki, kok bu tatik
malah ngono ya biar dia
tahu, kita Cuma jaga jarak,
dadi istilahe kayak kalau di
ips kan ada pelajaran
psikologi juga, otomatis kita
bisa tau karajtere gini gini,
sama naka anak juga gitu

188

kadang tak keras, nak km
gak mau yaudaah saya
keluar, ada mbak yang
sampek gak mau pelajaran
enam kali akhire tak suruh
tanda tangan, terus nak gak
mau say cateti di buku saya,
berapa kali kamu gak ikut,
saya bilangin ke bk, terus
dipanggil bk, harus
mengakui, dia gak adir
berapa kali, bikin laporan
kasihkan bk, nak kamu
masih pengen naik kelas,
bikin surat pernyataan di
perbaiki, jaman sekarang
kan gitu
290

295

P

gimana sih ibu
menggambarkan sosok
bapak di mata ibu

S

sebetulnya dia itu
orangnya penyayang tapi
agak keras kepala, jadi
suka kadang kadang, kita
ngomongnya gini, nggak
setuju, kalau saya
ngomongnya ceplos, gak
nanggepi, terus diem ya
gak jelas gitu lho mbak,
kadang kadang sensinya
keluar

P

terus....

S

tapi sukanya diajak dolan,
dolan, rekreasi, Cuma
kadang wektune ki lho,
wektune gak ada.

P

terus kalau ibu
menggambarkan kehidupan
dengan suami gimana

S

maksute gimana

Subjek
menggambarkan
sosok suami
subjek yang
penyayang
tetapi sedikit
keras kepala,
dan subjek
merupakan
orang yang bila
berbicara
langsung tanpa
basa basi.

Memiliki
anggapan
bahwa
dirinya
berharga
sebagai
manusia

189

300

P

kalau tadi ibu kan
menggambarkan sosok
bapak, nah kalau ibu
menggambarkan kehidupan
dengan bapak gimana

S

ya kalau bapak aku, kayak
kemarin ngirimi bapak apa
namanya, ada sesuatu yang
akhire timbul sedikit
konflik, pas kemarin mau
kesemarang kan hujann,
mbok yo, ndak usah
berangkat, wong aku gak
iso cuti, sesok wes kerjo
reonimu, ndak setuju,
terus akhire, berangkat,
etep berangkat gak pamit,
terus tak biarin dia, terus
habis itu tak kirimi foto
kita berdua yang posisinya
agak mesra, terus saya tulisi
, sebetulnya ini yang saya
inginkan, wes bar rak sah
omong opo opo

P

terus bapak gimana

S

hehehe terus besok paginya
pulang, jadi saya, ya kirimi
saja foto, foto pas kita
berdua yang posene agak
mesra terus di kasih komen,
gini aja wes gak sah omong

P

terus contoh real tadi bapak
dengan ibu langsung
mencari lagi bu

S

iya gitu, tapi kita jangan
banyak komen, hanya
gambar gitu kirimke,
sekarang mah gampang
mbak,

P

heem, jadi ibu pas bapak

Subjek pernah
mengalami
konflik dan
perbedaan
pendapat tetapi
suami subjek
nekat sesuai
kemauan suami
subjek, akirnya
subjek
mendiamkan
suami dan
kemudian
mengirimkan
foto mesra
berdua

190

parahnya ibu gak apa gitu

305

S

gak Cuma pas bapak sensi
saya sedih

P

temen temen ibupun juga
gak tau kondisinya

S

nggak, tapi, setelah saya ke
surabaya itu kan ada yang
tau

P

nah kalau ada yang tau gitu
ibu ngeraasa malu gak bu

S

enggak biasa malah saya
ngingetke orang kalau
bekerja jangan terlalu
keras, kan dulu bapak kerja
pakai target kan nah itu lama
lama mengurangi
dopaminnya ko nak koe
kilinagan dopamin do
playon do marake perkoro

P

dikasih tau sam ibu ya bu ya

S

kan saya juga sering
ngeshare istilah kayak
kontrol sosial , misale ya
share dari orang lain terus
tak kirimke, kerja boleh kita
cari prestasi setinggi apapun
tapi kita gak janmgan...
istilahe melupakan diri
sendiri, ,melupakan
kebahagian diri, melypakan
kesehatan, dan seterusnya ak
kirimke santek temen temen
wes apakl, senengane
ngirimine seng ngono,
yolah ben konco konco,
iling bahwa pekerjaan
bukan kehidupan yang
pertama, kok ketoke nak

Subjek merasa
sedih ketika
suami subjek
bersikap sensi
terhadap subjek

Setelah subjek
mengantar
berobat ke
Surabaya teman
– teman subjek
mengetahui,
subjek tidak
merasa malu
dengan kondisi
suami tetapi
subjek justru
mengingatkan
kepada teman –
temannya untuk
jangan bekerja
terlalu keras.

Tidak ada
rasa malu

Subjek sering
mengirim
sesutau di grup
untuk
mengingatkan
rekan kerja, dan
subjek sudah
mengetahui
tanggapan
teman temannya

Tidak
memiliki
tangapan
aneh kediri

191

kerjo do lali wektu,
310

315

P

panjang banget mbak hehe

S

nah saat ini kan bapak
setiap bulan masih kontrol
terus ya bu

P

iya setiap bulan

S

nah apakah ke surabaya
sering nganter atau gak

S

gak, kalau saya diperlukan
ya ikut tapi kadang sam
aanak nak enggk ya
enggak, sama anak saya laki
laki, kalo saya bis aijin ya
ikut kalau gak ya sama anak,
kan gak ngapa ngapain mbak
disan, kan pertama kali,
terus ngomong sama doktere
pas mau haji nah itu baru
saya ikut, nah setelah, biasa
biasa, itu kan obatnya
sebenarnya di paket dikirim
tiap bulan mbak, ndak
kesana kita, jadi obat
dikirim paket, tapi obat itu
ada masa apa namanya,
resep ada masa
berlakunya nah
berlakunya itu selama
enam bulan jadi setiap
enam bulan sekali, bapak
harus ketemu sama dokter,

P

dicek bu

S

ya itu memperbarui resp
untuk obatnya kan gak
pernah ganti sampek
sekarang

P

ada di cek dokternya gitu

Untuk sekarang
subjek jarang
mengantar
suami untuk
check up tiap 6
bulan sekali.
Jika diperlukan
subjek baru
ikut. Karena
kondisi subjek
setelah dicek
semakin
membaik
membaik dan
tidak ada
perubahan dosis

192

320

S

dicek disana kan ternyata
makin membaik makin
membaik kan obatnya kan
tetep harus diminum , jadi
minumnya ada yang hanya
setengah tok o mbak, jadi,
beribat tiap 3 bulan, minum
obatnya tiap hari, obat habis,
langsung nelfon, nanti
dikirimi, jadi misal sekitar
untuk satu minggu nah terus
suami saya telfon sana, nanti
dipaketin jne udah hafal sini,
kontrol pertama , terus
kontrol kedua ke surabaya
lagi, besoknya dinilangin
keisni enam bulan aja, lho
emang kenapa to dok, bukan
maslah apa apa bu, kita
memang tidak berubah tapi
resep memang harus di
perbarui enam bulan
memang aturan rumah sakit,

P

nah waktu 2017 itu ya bu ya
waktu naik haji

S

Haa

P

nah berarti ibu nemenin
bapak kesana karena ada
urusan ngadepin sam ibunya,
kenapa gak bapak sendiri

S

karena kalau bapak
sendiri nanti ngomongnya
gak lengkap, kan bapak
ngomongnya kalau laki
periksa selesai udah, kalau
saya tiap kali berobat
ataua apa mesti, saya
selalu tanya detail mesti
kayak pengfaruhnya apa
terus yang dilakukan apa,
kalau bapak habis periksa
udah ya udah kalau gak ada

Subjek juga ikut
mengantar
suami subjek
ketika ingin
berangkat haji
untuk megurus
surat ijin
keberangkatan
haji.

Suami subjek
memiliki
kesadaran untuk
minum obat
sendiri,
sehingga subjek
tidak selalu
menyuruh atau
meminumkan
obat kepada
suami subjek.
Ketika suami

Memiliki
keberanian
memikul
tanggung
jawab atas
perilaku
sendiri

193

perlu aa di,... apaa..
ditanyakan ya bapak biasa,
kayak kemarin ada surat
keterangan kayak kemarin
baru, soale ada nama nama
obat, komposisi dosisnya.
Kalau ada apa apa nembung
nembung gitu ya biasanya
saya. Kayak dulu kan pas
bapak resign dpt surat kalau
sgoto nya tinggi akhirnya
disarankan untuk resign

325

P

nah bapak kan minum obat
terus, kemarin juga sudah di
tunjukin obatnya,nah itu
bapak ada kesadaran minum
obat sendiri atau ibu

S

kesadaran sendiri kalau
soal sakit ki bapak carenya
tinggi mbak, kadang gak
ada apa apa pengen ke lab,
lah ngapai wong gak ada
keluhan , kalau dulu kan
memang di samporna, kan
ada jatah kelab dari kantor,
kalau skearang kan gak,
kalau gak ada keluhan ya
gak usah lah

P

kalau dulu waktu berobatnya
di profesor yang di
semarang, kan gak ada
erubahan itu minum obatnya
sendiri aa gimana

S

ya sendiri, wong masih
bisa o, kalau skait jangan
terlalu gimana nanti malah
down

P

tapi ibu nemeni...

S

wong bapak ki dikit dikit
berobat, sakit dikit berobat

subjek masih
belum ada
perubahan
subjek juga
biasa saja soal
minum obat,
karena subjek
tidak ingin
berlebihan
kepada suami
agar tidak down
menurut
pandangan
subjek.

194

P

330

ndak mau ketinnggalan ndak
mau sampek .....
nah pas bapak udha mulai
skait itu bu ada gak sih
orang yang mencela,

S

nah itu to pas ketemu
temen temen semarang
ndak nyante tapi
menyakitkan,

P

terus ibu gimana
perasananya

S

ya saya juga tersinggung
juga, ngapain sih nanya
gitu, wong sama sma tua
sama smaa dewasa, , ya
tanyain sndiri aja kenapa,
keanapa sih mbak atau apa
atau gula, hehe tak jawab
gitu

P

terus nah jadi setiap orang
ada kekuranga ya bu ya
kayak bapak kan ada
sensitifan kayak gitu gitu
nah ibu ,menyikapinya
gimana

S

ya kita terima apa adanya
, hidup itu pilihan kita
harus menerima pasangan
baik kebaikan maupun
kekurangnya, terus kita
juga menikah bukan karena
apa apa, tapi kan karena
mencintai istilahnya, jadi yo
nak ada kekurangan diterima
kelebihan diterima kita
jalanin kita jallanni ajalah
pokoke nanti ada jalannya
sendiri mbak, nggak usah
terlalu, kita nuntut yang
berlenihan, nuntut nanti kita
akan sait sendiri, kita

Subjek merasa
teman teman
suami subjek
menyakitkan
dalam berbicara
kepada subjek
dan suami.
kemudian
subjek bersikap
kepada orang
tersebut untuk
bertanya sendiri
ke suami
subjek

Adanya
objektivitas
menerima
celaan atau
pujian

Subjek
menerima setiap
pilihan dalam
hidupnya,
begitu pula
harus menerima
setiap
kekurangan atau
kebaikan
pasangan.
Walaupun ada
suatu hal yang
terus diucapkan
subjek selalu
saat suami
subjek tidak

Tidak
menyalahka
n atas
keterbatasan
atau
kelebihan

195

mencintai jangan sseratus
perasan, kita cinta, cocok
ngeras pas ya sudah jalani
kita tetapkan suka sama suka

335

340

P

tapi ibu pernah protes gak
atas kekurangan bapak atau
kekurangan ibu sendirikayak
ibu gak bisa nerima

S

nak protes ki nggak tapi
kayak kenapa sih saya gak
bisa membuat suami saya
mengerti,

P

tapi itu ibu ucapin kebapak

S

iya wong saya gak bisa
mendam

P

terus respon bapak gimana,
pas ibu ngucapin gitu

S

ya,,, ini aa terlalu gampang
,meledak ledak saya, tapi
kalau saya bar bar mbak,
saya gak mau menunda
pengen ndang di
selesaikan,

P

jadi gak ada kayak slaah
slaahan salah nyalah
nyalahek

S

Enggak

P

yaudah bu segini dulu aja
nanti semisal saya ada yang
ditanyakan saya main
kesinni lagi

S

iya... iya.....

dapat mengerti
kondisi. Dan
suami subjek
kemudian
meledak ledak
emosinya, tetapi
subjek bersikap
yaudah kalau
udah
dibicarakan
yaudah, tidak di
perpanjang.
Subjek juga
ingin selalu
menyelesaikan
masalah jika
kondisi seperti
itu. Sehingga
tidak saling
menyalahkan
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Verbatim subjek 2

Nama

: K

Usia

: 67 tahun

Tanggal wawancara

: 12 April 2019

Waktu wawancara

: 07.48 WIB

Lokasi

: Karanganyar V semarang

Wawancara dengan subjek 2 (K)
P

: Fitra Reza Maulida

S

: subjek 2 K

Baris
1

5

10

Pelaku
P

Hasil wawancara
Assalamualaikum
warrahmatullahi
wabarokatuh

S

Waalaikumsalam

P

Bu perkenalkan nama
saya fitra reza maulida,
saya mahasiswi
psikologi unissula saya
disini sedang penelitian
akhir nah saya ingin
mewawancarai ibu
apakah ibu bersedia

S

Bersedia

P

Siapa nama ibu dan
lahir dimana

S

Karmini

P

Lahir dimana bu

S

Di semarang

P

Usia ibu berapa

S

Usianya 63 eh... 67

Coding

Subjek bernama
karmini berusia 67
tahun, berasal dari
Semarang. Subjek
merupakan anak ke
2 dari 6 bersaudara.
Pendidikan terakhir
subjek sekolah
dasar. Subjek tidak
pernah bekerja sama
sekali, setelah lulus
SD subjek ikut ibu

Tema

197

15

20

25

P

Ehmm 67... ibu anak
keberapa

S

Dua

P

Dari..

S

Dari ibu saya to anak
ke 2

P

Dari berapa bersaudara

S

Enam .... masih semua

P

Alhamdulillah.. ibu
dulu menempuh
sekolahnya apa bu

S

Dulu

P

Iya

S

Waktuu...

P

Waktu masih muda

S

Masih muda

P

Iya

S

Saya ikut kegiatan di
masyarakat remaja dulu
saya bergaul sama
temen temen lain

P

Nah pendidikan
sekolahnya apa

S

SD

P

SD... nah terus setelah
itu ibu pernah bekerja
apa

S

Ndak pernah bekerja

subjek berjualan nasi
hingga subjek
memiliki anak 1.
Subjek juga masih
memiliki ibu yang
berusia 97 tahun.

198

30

35

P

Ndak pernah bekerja....
sama sekali bu

S

Ndak sama sekali saya
ikut ibu, ibu saya kan
jualan seperti ini tapi
kan jualan nasi gitu
lho mbak nah saya
mendampingi ibu saya.

P

Hmm....itu dari usia
berapa ibu

S

Sekarang......?

P

Enggak... waktu
menemani ibunya

S

Ohmm.. waktu dulu ibu
saya masih remaja ya...
terus sampai saya
punya anak satu..
anak saya tuh sudah
hampir mau lima
puluhan sudah punya
cucu, ibu saya tuh
masih, usianya
sekarang 97

P

Hmm... usia ibunya ibu
ya

S

Usia ibunya saya, ibu
saya masih, bapak saya
sudah ndak ada

P

Terus... a.... bisa di
ceritain gak bu awal
mula ibu ketemu sama
bapak

S

Saya dulu di tempat
warung

P

Heemm....

Awal mula subjek
bertemu dengan
suami subjek yaitu
di warung tempat
ibu subjek berjualan,
suami subjek
memiliki teman satu
kampung dengan
subjek, pada saat itu
suami subjek bekerja

199

40

45

S

Bapak itu kan
temannya ada satu
kampung sama saya...
dia main... main gitu...
bapak dulu kan
pegawai karyawan
undip

P

Karyawan undip..

S

Dulunya... karyawan
undip kalo aku,
sebelumnya gak mau
dulu pasalnya saya
kan punya pandangan
sendiri terus... bapak
tuh nyerang terus harus
bisa... tapi saya tuh
agak emoh emoh...
karena saya tuh dulu
emang punya
pandangan sendiri, tapi
berhubung bapak
saya tuh gak suka
soalnya saya tuh dulu
kenal orang pabrik
gula, nah terus ketemu
sama bapak ini, dia kan
sering ke warung saya
tidak mau melayani
kalau ada bapak, kalo
ada bapak pasti saya
ke belakang terus, saya
nggak mau

P

Nah waktu itu bapak
kerjanya di undip
karyawan undip bagian
apa bu

S

Bagian TU.. Tu jadi
ada apa apa misale
bantu bantu

P

Nah bu tadi ibu bilang
gak mau akhirnya ibu

di undip sebagai
karyawan TU.
Pertamanya subjek
tidak mau dengan
suami subjek, setiap
suami subjek berada
di warung subjek
tidak mau melayani
dan selalu
menghindar
kebelakang. Subjek
juga memiliki
pandangan sendiri
mengenai laki laki
yang dia suka yaitu
karyawan pabrik
gula, tetapi bapak
subjek tidak
menyukai
pilihannya.

Subjek menuturkan
bahwa keinginan
subjek untuk
menikah terucap
secara sepontan,
selang satu bulan
akhirnya subjek
menikah dengan
suami subjek (A)
yang berasal dari
magelang. subjek

200

S

P

S
P
50

S
P

S
P

55

memutuskan untuk mau menikah pada tahun
menikah itu gimna
1973 saat subjek
akan menginjak usia
Mau .. karena seperti
19 tahun. Awalnya
kakak tuh, saya kan
subjek tidak tinggal
punya kakak, kakak
di rumah yang
sama orang itu (yang
sekarang ini subjek
pabrik gula) bapak
tempati, dikarenakan
saya kurang berkenan ada penggusuran
padahal itu temen
akhirnya subjek
kakak saya, ya akhirnya tinggal di rumah
saya ya mau sama bpak nenek subjek yang
ini.
kebetulan rumah
tersebut di tempati
Nah ibu menikah tahun pakde subjek.
berapa
Sampek akhirnya
subjek memiliki
Saya... 73
anak tiga, pakde
subjek menjual
Tahun 73
rumah yang di
tempati kepada
Ha’a....
subjek, subjek dan
suami tidak
Nah... tahun 73 ya bu
memiliki cukup
ya
uang kemudian
subjek mencicilnya.
Tahun 73
Awal mula
pernikahan subjek
Terus... aa... berarti pas baik baik saja tidak
awal.. pas waktu
ada kendala.
memutuskan menikah
itu keluarga merestui
semua bu

S

Ha’a

P

Jadi itu yang jadiin ibu
ingin menikah atau
gimana

S

Ya gak papa, ya saya
kan ....... bapak ini
aslinya kan magelang

P

Berarti merantau ya bu
ya
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60

S

Ha’ a

P

Nah dulu tinggalnya....

S

Tinggalnya di mess og

P

Nah dulu ibu
tinggalnya dimana

S

Dulu rumahnya ndak
sini saya di depan
sana terus di gusur,
sini kan rumahnya
nenek saya sebelah sini
sampek ujung sana
masih apa.... dulu
tempat pakde saya
terus sana tempate
nenek saya... sini
sampek sana, tapi yang
masih ada rumahnya
sini mbak.. waktu dulu
kan sini masih...
rumahku kan masih
papan papan dulu..
terus saya sudah
punya anak 3 anak 3
terus pakde saya kan
gini... dah rumah ini
dibawa kamu tapi
saya belum punya
uang sekian tapi
lainnya tuh nyicil gitu
lho mbak.... terus akhir
akhir itu bapake terus
ngambil uang di bank
buat nutup ini... saya
kan waktu itu tiap
tahun kan mbak mesti
daftarke anak sekolah
anak saya kan mesti
mbak.... tiap tahun aku
daftarke sekolah

P

Terus bisa diceritain
gak bu pas awal ibu
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udah menikah, pas awal
awalnya seperti apa

65

70

S

Ya.... ndak papa ya
mbak... ya baik baik
aja sampek sekarang

P

Baik baiknya tuh
seperti apa bu
gambarannya

S

Gambarannya.... ya gini
ya mba... semuanya kan
bisa diatur gitu ya
mbak a... masalahnya
seperti klo anak anak
sekarang kan sprti kasar
gitu kan mbak, nah
saya gak mau karena
bapak lemah kan mbak
ndak mau.... kata kata
bgtu, terus saya mau
itupun spontan mbak.
Terus orang tua sana
kesini satu bulan terus
jadi

P

Terus jadi...

S

Jadii... takutnya kan
kalau saya terus ndak
mau gitu

P

Nah terus pas awal
menikah ibu ada
perasaan sama bapak
atau Cuma mau mau
aja

S

Ndak... saya malah
ndak pernah pergi pergi
saya kan pasalnya
seperti yaa mau ya
enggak gitu.... bar
akhirnya terus orang
tua saya mendorong
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sama kakak saya terus
saya dulu

75

80

85

P

Berarti ibu menikahnya
usia

S

18.. mau ke 19 gitu

P

Lha bapak usianya dulu

S

Bapak usianya dulu 23

P

Nah... aa... waktu itu
waktu ibu sama bapak
awal nikah tinggalnya

S

Ya disini..

P

Oh langsung disini ya
bu.. terus ibu memiliki
anak berapa

S

Anak saya..

P

Iya

S

Empat

P

Empat... laki laki atau
perempuan bu

S

Laki laki dua,
perempuan dua

P

Mereka usianya berapa
bu

S

Yang perempuan...

P

yang pertama usia
berapa..

S

yang usia pertama
kelahiran tahun 75 itu
mba

Subjek memiliki
anak empat, dua laki
– laki dan dua
perempuan, anak
subjek masing –
masing terpaut 2
tahun usianya.
Ketiga anaknya
pindah rumah
setelah menikah,
tetapi anak ke dua
subjek tinggal satu
rumah dengan
subjek.
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90

95

100

P

75..

S

Tujuh lima, terus yang
kedua 77, terus 79, 81

P

Terus..

S

Selisih dua tahun

P

Dua tahun...terus
sekarang mereka
dimana aja bu

S

sekarang di pucang
gading dua...

P

Terus bu...

S

Di taru polo satu

P

Taru polo

S

Yang disini satu..

P

Nah yang disini itu
tinggal satu rumah
sama ibu atau apa...

S

Ya sama saya...

P

Disini rumahnya

S

Ha’a...

P

Terus...

S

Masalahnya saya gini
mbak... kalau dia mau
keluar saya kan gak ada
temennya nanti kalau
ada apa apa kan sendiri
mba...

P

Nah sekarang pekerjaan Sebelum subjek
ibu kan warungan gini
berjualan warungan,
ya bu...
subjek pernah
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S
105

P
S

P

110

115

Iya gini nyambi mbak... berjualan minuman
seperti es sirup dan
Nah itu.....
es teh setelah subjek
memiliki tambahan
Kan gini mbak kata
sedikit akhirnya
orang kalau seusia saya subjek membuka
gini tidak ada
warung. Subjek
kesibukan malah loyo,, telah membuka
pikun hehe....
warung sekitar 10
tahun yang lalu.
Ini mulai tahun berapa
ibu jualan ini....

S

Saya ini.. yaa... sudah
lama ya mbak ya....

P

Tahun berapa bu kirakira

S

Ya tahun... kira- kira
10 tahun.. kalau dulu
kan saya hanya jualan
es..

P

Oh jualan es... berarti
sebelum ibu jualan gini
gini, ibu jualan es,

S

Ha’a....

P

Es apa bu?

S

Kayak es ... es sirup, es
teh, terus saya ada
tambahan sedikit
sedikit, terus buat ini...

P

Nah berarti pas ibu
pindah kerumah sini
masih ikut ibunya ......

S

Ndak... Ndak sendiri,
kan gini mba ibu saya
kan udah lama.... terus
semakin tua jadi
berhenti ndak jualan.

Subjek memiliki
kegiatan di
masyarakat seperti
mengikuti perogram
kesejahteraan
keluarga di
lingkungan rt
maupun rw, subjek
sebelumnya pada

206

Nah aku kan dari pada
dirumah ndak ngapain
anak anak kan udah
keluar semua, saya tuh
masih ikut kegiatan,
pwri

120

125

130

P

Apa bu...

S

Pwri...di masyarakat
kampung saya ikut di
rw di rt, pengajian

P

Itu di rt di rw kayak
pkk atau gak...

S

Pkk..

P

Oh pkknya... ibu jadi
anggotanya ikut gitu

S

Iya... mencari
kesibukan, saya dulu
kan rt mba

P

Oh dulu pernah jadi rt

S

Heem...

P

Tahun berapa bu

S

Dulu... tahun 80

P

Oh tahun 80

S

Tahun 80 sampai 90

P

Jadi..

S

Saya tuh di tawarin ikut
kelurahan saya mundur
karena usia saya sudah
lanjut kan banyak
kegiatan mba.

tahun 80 juga pernah
menjadi ibu rt.
Subjek juga
membuka warung
yang subjek kelola
sendiri, subjek
berbelanja barang
barang untuk
kebutuhan
warungnya subjek
membeli sendiri
dengan
menggunakan
sepeda. Biasanya
subjek berbelanja di
pasar dargo atau
pasar johar damaran.
Sekitar 15 tahun
yang lalu suami
subjek pensiun dari
pekerjaannya.
Setelah suami
pensiun dan sewaktu
masih sehat subjek
terkadang menyuruh
suami untuk belanja
kebutuhan warung.

207

135

140

P

Terus kalau jualan gini
yang belanja siapa bu

S

Saya sendiri..

P

Oh ibu sendiri dimana
bu

S

Saya ya kadang kadang
kalau ada waktu terus
ada anak – anak saya
antar ke dargo, kadang
johar damaran, saya
naik sepeda mba..

P

Ohmm.. naik sepeda bu

S

Iya naik sepeda
sendiri..

P

Hmm masih kuat ya bu
ya, alhamduillah

S

Iya alhamdulillah lah
hehe, saya kalau ada
kesibukan kayak
kemarin tuh pas hari
sabtu mbak kesini ya...

P

Iya..

S

Saya pas narik
pengajian

P

Iya pengajian masak
masak ya bu...

S

Ha’a membuat
makanan sendiri mbak,
aku ndak mau beli,
kalau beli itu kan
makanan makanan ada
manis manisnya kan
ndak enak, manisnya
tuh manis sarimanis
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145

P

Sarimanis...

S

Itu saya ndak suka...

P

Nah bu... dulu bapak
kan kerjanya TU ya bu
di undip, nah terus
mulai tahun berapa
bapak udah gak bekerja

S

Tidak bekerja itu udah
pensiun mulai aku
mantu anak saya yang
ragil.. kalau sekarang
ya sudah 15 tahun
yang lalu..

P

Ohmm 15 tahun yang
lalu, nah pas bapak
udah gak bekerja, terus
bapak ada bekerja apa
gitu bu...

S

Ndak... ndak.... ya akhir
akhir pas masih
keadaan sehat ya mba
ya.... dia tuh kadang
kadang belanja, tak
suruh belanja, kasih
catetan gitu to mba...
kalau sekarang saya tuh
ndak berani kalau jalan
kedodoran, waktu
kemarin sini pengajian
terus pergi ke wates, itu
kalau saya ndak nyewa
mobil, ndak bisa ikut
mbak, jadi kalau saya
pergi mesti pakai
rental, kan dia tuh
maunya ketemu sama
sodara sodara, jadi saya
tuh ngalahi mba pasti
pakai renta mobil...
ndak berani aku...
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150

155

P

Nah bagaimana awal
ibu tahu bapak sakit
yang saraf parkinson
itu...

S

Sarap itu... ada
pokoknya satu tahun
ada... sakitnya agak
banyak itu satu tahun

P

Awal mulanya...

S

Gini lho seperti
geringgingen gitu, dia
tuh punya diabet,
setelah diabet saya kan
ke dokter damayanti

P

Itu dokter damayanti
dimana bu

S

Dokter keluarga, nah
itu to dok bapak kok
tangannya bisa gini –
gini bagaimana, oh itu
kenak sarafnya, terus
dikasih rujukan sama
bapake suruh jalan
sama dokter, sarafnya
udah kenak bu, terus
saya dikasih surat
pengantar rujukan
damayanti, kemarin
saya tuh satu minggu,
lab dulu, lab terus kan
hasilnya diambil dokter
terus paginya ke
pantiwilasa, terus ya
satu bulan sekali, jadi..
saya kalau satu bulan
mesti periksa saraf ya
periksa diabet

P

Nah sarafnya itu... ibu
tau gak bapaknya saraf
sakite sakit yang saraf

Selama satu tahun
ini subjek menderita
sakit Parkinson,
awal mula subjek
hanya menderita
diabetes baru
kemudian menderita
sakit Parkinson.

Diketahui oleh
subjek bahwa suami
subjek ketika
memegang sesuatu
selalu goyang, tidak
bisa mengenakan
baju. Dan tidak
dapat berbicara
dengan lancer.
Setiap satu bulan
sekali subjek selalu
mengantar suami
subjek untuk berobat
penyakit Parkinson
dan penyakit
diabetes.
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apa gitu...

160

S

Ya tau persisnya itu
yaa... bapak kan kalau
ngomong sama dokter
kan ngomongnya bisa
tapi kan kurang
lancar, terus saya..
saya yang ketemu sama
doktere ndak mau saya
melepaskan bapak itu
periksa terus
sendirian... saya ndak
mau, jadi dia tuh
fisiknya udah terlalu
lemah, dia nangkap tapi
kalau mau bicara agak
sulit, terus sama, kalau
periksa sana bapak
sedakep, terus di latih
jalan, ayo pak jalan..
jalan ya agak gini
(sambil praktek) tapi
terus kalau di kasih
obat kan satu bulan
sekali, banyak lho
mbak obat tuh kalau
makan... sekali makan
tuh tujuh,

P

Itu obat diabet sama
Parkinson

S

Ha’a... terus dua kali
makan, terus malem,
sore itu, kalau siang
gak ada

P

Itu berarti periksanya
diabet sama saraf itu di
pantiwilasa

S

Heem, kalau diabet ke
dokter keluarga, kalau
yang saraf pantiwilasa

Subjek membawa
suami subjek
berobat diabet ke
dokter keluarga, dan

211

165

P

Oh.. gitu...

S

Dokternya sendiri
sendiri

P

Lha waktu pertama itu
ke panti wiloso itu
rujukan dari dokter
keluarga itu bu

S

Heem.

P

Terus tanda tandanya
bu...

S

Tanda tandany ya itu
tadi mbak...

P

Ada kekakuan otot...

S

Kalau megang megang
ya bisa mbak tapi ya
gitu goyang, jadi kalau
makan itu saya kasih
plastik

P

Oh plastik...

S

Tapi yang melamin itu
lho nah keliatannya itu
tuh sukar gitu lho
mbak.... yang
ngelihatin kayae gak
tekan gitu...

P

Terus kayak ngancing
baju bisa gak bu

S

Sulit... sulit mba

P

Oh ndk bias

S

Ndak bisa, bisa gini
tapi gak bisa sampek
bawah, kalau saya mau
pergi berarti dia harus

170

sakit Parkinson di
dokter saraf RS. P.
suami subjek juga
mengikuti terapi di
salah satu wilayah di
daerah D kota S.

212

sudah mandi.
175

180

185

190

P

Terus bu kalau gosok
gigi

S

Dia bisa..

P

Oh bisa kalau gosok
gigi

S

Iya bisa..

P

Tangannya ada yang
kayak gini gak bu...
kaku

S

Nggak

P

Nggak...

S

Ndakkk...

P

Oh tapi tremor...

S

Ha’a ... dia tuh sregep
mbak kalau mandi
paling gak tiga kali

P

Sehari itu bu

S

Heem, itu pagi, terus
jam 1 mandi lagi, terus
jam 2 itu kan dia terapi

P

Terapi apa bu

S

Terapi... di ndepok

P

Itu untuk yang
parkinsonnya itu ya

S

Heem.. itu kalau di
ndepok itu kalau terapi
itu katanya enak...
bilangnya... yang
menjalani kan dia,
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katanya peredaran
darah tuh, lancar..
katanya gitu,

195

200

P

Itu setiap hari po bu

S

Setiap hari.. kalau
minggu sama hari besar
sana prei ..

P

Emang disana tuh
memang untuk terapi
yang saraf saraf gitu bu

S

Heem.. saraf... banyak
mbak.... ada yang ndak
bisa jalan, terus ada
yang bisa jalan sedikit
sedikit

P

Yang kayak bapak gitu
ada bu

S

Hmmm bapak tuh rutin
mba

P

Nggak... yang ....

S

Bentar ya mba....

P

Iya bu....

S

Bentar ya mba...
nyambi

P

Ya bu mboten nopo
nopo

P

Nah terus kalau boleh
tahu, bapak itu kan
sakit diabetes katanya
itu tahun berapa bu
mulai sakit

S

Ya tahun .... dua ribu ...
dua ribu.... satu

214

205

P

Duaribu satu.. terus
baru satu tahun ini ya
bu sakit Parkinson

S

Heem.. dulu tuh gini ya
mba.. makanya suka
tapi kok kurus, dia
mesti kan ada
kekeluhan terus kan
periksa, periksa
ternyata di lab, taunya
kan dari lab itu

P

Nah terus apa yang
pertama ibu rasain
ketika bapak itu sakit
saraf Parkinson

S

Awal mula subjek
mengatahui bahwa
suami subjek kondisi
fisiknya berbeda,
subjek langsung
Heem... saraf lihat dari mengatakan bahwa
kondisinya mbak,
suami subjek harus
kondisi dia
periksa, subjek
itu......kondisinya.....kan berusaha untuk
tau fisiknya kelihatan
mencari pengobatan,
gitu mbak, kita kan
subjek mengatakan
tahu to mba orang sehat bahwa dirinya harus
sama ndak mesti bisa
menemani bukan
menilai, terus saya
hanya sehat saja
tetapi juga saat
bilang pak harus
periksa ini ini ini saya sakitnya.
kan gitu... alah kadar
ngene perikso nek arep
mati yo ben... oooo ojo
ngono, saya tuh
berusaha.. saya gitu
mbak, saya berusaha
mbak, kalau saya
melepaskan terus apa
adanya saya kan ndak
bisa, ada kesehatan...
kalau orang sehat
mau kalau ada
kesulitan tidak mau
itu salah mbak.. saya
tuh merasa dosa, saya
bisa berfikir kalau
waktunya dia ya ini
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saya tutup, ini kan
untuk samben misalkan
slow ya buka kalau gak
slow ya kalau saya
waktunya pergi ya
pergi, kalau saya gitu
mbak seperti orang
lapar kalau makan ya
makan kalau nggak ya
nggak gitu ya to
P

Terus ibu ngerasain apa
pas ko bapak kenak
saraf ik sekarang
parkinson yang di
rasain gimana

S

Iya... saya gini mbak
kelihat kok gitu, saya
kurang mantep mbak
terus periksa
kekeluhannya apa, pasti
saya gitu sama bapak,
bapak kok ngene ngene
terus pak ( sambil
memperagakan tangan
tremor) yok perikso sek
neng damayanti dokter
keluarga, terus
damayanti... bu kok
gini ya bu... ibue tak
kasih rujukan ke
pantiwilasa saya manut,
saya pergi ke
pantiwilasa saya ambil
nomer dapat sekian
terus kan kalau bapake
disana kan kelamaan
nunggu lha dokter kan
datangnya mesti sore,
nah bapak dirumah,
saya tak suruh
nganterke anak saya
ambil nomer antrian
sekian terus jam 5
dokter datang, tapi aku
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sebelum jam lima aku
sampek sana dulu terus
aku, dari pada nunggu
kelamaan disana kan
jenuh mbak,
210

215

P

Terus ibu ngerasain
sedih atau gimana gitu
gak bu, kok bapak
sakitnya gak Cuma
diabetes aja tapi udah
kenak saraf parkinson
perasaanya

S

Perasaan saya

P

Iya perasaanya..

S

Perasaanya saya ya kok
tangannya gini gini lho
taunya

P

Heem

S

Orang orang juga tau
oh mbah wi ketoke wes
buyuten, jangan
dikatakan buyuten itu
dari penyakit saya tuh
punya keinginan gitu
mbak intinya ya seneng
mbek seneng.. ya ada
susahnya gitu ya to

P

Terus pas bapak
dinyatakan sarafnya
kenak, sakit parkinson
terus tremor gitu kan bu
apa yang ibu lakukan
saat itu pengobatannya
seperti apa aja

S

Kalau penyakit yang itu
kan awalnya ada
kekeluhan ini sebagai
suami itu ya harus
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tanggep gitu lho mba
kan misalkan dia
merasakan sakit, tidak
mau bicara ya to, diem
aja ya harus ditanyain,
kamu kenapa misalnya
sulit biasanya makan
kok nggak makan mesti
gitu kan to mba, ya itu
ada apa tapi kan kita
gitu... jangan di putus
ah makan terserah yo
ndak harus di ketahui
misalnya tahu kan gitu
kalau saya gitu mbak,
seperti anak saya kerja
trus cucunya dibawa
kesini... bu ini kok
mutah terus, ojo
dikatakan mutah terus
nanti kalau kehabisan
air kan lemah to mbak,
anak saya suka ke
pucang gading gitu to
mba, terus saya dah...
kamu gak perlu pergi
ke pucang gading kamu
langsung aja ke panti
wilasa nah akhire
mondok mbak, jadi
kalau saya mesti ke
kontrol o mba, soalnya
aku tuh takut mba kalau
ada penyakit kalau
ndak di perhatikan ya
to.. jangan dikatakan
sepele gitu lho
P

Iya bu... nah sejauh ini
bapak selain berobat di
panti wiloso itu apa aja

S

Kemarin meripatnya
mbak, bu mripatku
rodok burem gitu, itu
dua hari mba mripatku
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rodok gak enak, terus
saya ke dokter satu lagi
dok kok katanya
mripatnya agak sulit
burem, dah to bu kalau
burem gitu tu bapake
diganti kacamata terus
kontrol dulu dikasih
rujukan disitu terus
katanya ganti lensa
fram nya tu ndelalah
tugel ya gitu ganti
semua
220

P

Nah terus untuk berobat
yang sarafnya itu selain
ibu tadi bilang di panti
wiloso terus terapi juga
ya bu ya di depok

S

Iya terapi

P

Nah bapak kok bisa
terapi di depok itu
disuruh siapa

S

Nah itu tu gini lho
mbak, dulu tu
temennya satu
kampung sini itu ngajak
ngajak gitu mbak kan
bapaknya sepeda tril
gitu pas masih sehat,
dia itu gringginge
kemarin terus dia tak
suruh berhenti gak usah
sepedanan sepedanan
jauh lho mbak dia
pernah ke mborobudur,
pernah di solo, pernah
di pekalongan dapat
mendali... terus
temannya satu
kampung sini pak
bagyo, yok pak wi yok
terapi gawe peredaran
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darah, terus sampek
sekarang bagus dah
bisa jalan yang ngejak
ngejak itu malah kenak
strok

225

230

P

Hmm... pak bagyo itu
ya

S

Heem... malah justru
bapak ini bisa jalan
lancar

P

Nah berarti emang
bapak ikut terapi itu
setelah sakit saraf ya bu
ya

S

Heem

P

itu udah berapa lama bu
sekarang berarti ikut
yang di depok itu

S

Udah satu tahun

P

Oh jadi pas tau sakit
tremor terus ikut...

S

Kalau ada anak anak
tuh jam 2 terapi diantar
anak, kalau gak ada
saya ngojek tapi nak
pulang ndak mau dia
mintaknya jalan, kalau
pulang jalan kan sore

P

Gak jauh bu... gak
kejauhan

S

Kalau saya sendiri ya...
kelihatannya capek
saya... pak mbok nganu
pak golek becak, enak
mlaku to nak sore
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235

240

P

Berarti bapak kalau di
pantiwilasa dianter
sama ibu

S

Heem

P

Kalau terapi...

S

Terapi sendiri

P

Sendiri di ojekin sama
ibu, kalau ada anak...

S

Anak tapi anake ya luar
kota, tapi kalau gak
pasti kesini

P

Terus untuk biayanya
bu, biaya berobat yang
tadi saraf di pantiwiloso
sama di depok itu
biayanya gimana

S

Biayanya kalau di
panti wiloso pakai
bpjs, kalau kayak
kacamata beli sendiri,
ada bantuan dari bpjs
kacamata dua ratus,
tapi itu harga kacamata
dua ratus sampek empat
ratus gitu

P

Terus untuk biaya yang
di terapinya bu yang di
depok

S

Kalau di ndepok itu
saya kurang tahu ya, itu
katanya ndak bayar
mbak... ndak bayar
terus kalau ada kegiatan
apa mungkin ya
toleransi

Untuk pengobatan
suami subjek, di
tanggung bpjs untuk
pengobatan terapi
tidak di pungut
biaya.
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245

250

255

P

Biasanya ngasih gitu
berapa bu

S

Terapi... hmm aku itu
malah kurang tahu mba

P

Jadi taunya disitu
memang ada terapi
gratis gitu

S

Ha’a terus misalkan
ada kegiatan apa atau
halal bihalal atau tahun
baru gitu dikenakan
biaya to mbak katanya
tiga puluh atau apa atau
ada jalan santai itu ada
mbak, tapi ndak pernah
dimintai sih

P

Terus ibu pernah
ketempatnya ga bu
terapinya kayak gimana
gitu pernah

S

Ndak... hehe saya ndak
pernah kesana

P

Tapi kalau berobat
yang dokter saraf selalu
ikut..

S

Kalau dokter e... lab..
apa lab.. kalau lab kan
sendiri ke tologorejo

P

Ibu nganterin

S

Hem saya nganter

P

Selalu nganter

S

Mesti saya nganter ,
kalau pagi jalan kalau
agak siangan saya
naik becak.

Subjek mengantar
suami apabila suami
harus ke lab, jika
waktunya pagi
subjek jalan kaki
dan jika siang subjek
naik becak.
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260

265

P

Nah bu..

S

Soale apa, kalau nanti
bapak ada pertanyaan
pertanyaan bicara kan
radak sulit mbak, dia
tuh nangkep tapi kan
kalau mau bicara
mbales itu sulit

P

Nah bu kan setiap
orang ada kekurangan
ada kelebihan tadi ibu
bilang gak bisa seneng
senengnya aja, nah
boleh gak saya tahu nah
kekurangan atau
kelebihan apa yang ada
dalam diri ibu

S

Ya, tadi aku tau bapak
kok gini gini

P

Nah ..

S

Kalau mau berangkat
kan mesti aku tanya
keluhannya apa gitu..
lha nanti saya

P

Nah untuk dirinya ibu
sendiri niku apa
kekurangan dan apa
kelebihannya ibu bisa
tahu ga

S

Ya bisa tau...

P

Apa bu

S

Kalau bapak gini terus
mbok jangan gitu,
yawes gitu

P

Nah itu kan bapak ya
bu ya..
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270

S

Heem

P

Nah kalau bapak kan
bisa nangkep tapi gak
bisa ngeluari
tanggepan, nah kalau
kekurangannya ibu apa

S

Kalau saya ya mbak
kalau ada kesulitan,
saya gak mau bilang
sama dia kalau saya ada
kesulitan, nanti dia tau
malah jegleg, jadi saya
tidak mau, kalau saya
tau ada kesulitan apa
saya ndak pernah mau
bilang jadi saya bisa
jaga, palingan saya
pendem saya gitu tapi
kalau ada
kegembiraan itu
ngomong mbak jadi
biar dia ada semangat

S

Subjek menyadari
Pemahaman diri
bahwa kekurangan
subjek apabila
subjek memiliki
kesulitan atau
masalah subjek tidak
mau bercerita
kepada suami
walaupun suami
subjek jika ada
kesulitan atau
keinginan selalu
mengatakan kepada
subjek. Tetapi jika
subjek memiliki
kabar gembira
subjek selalu
Kan kalau ada kesulitan mengatakan kepada
kan ibu pendem nggak suami. Hal itu
nyeritain biar bapak
dilakukan subjek
gak jegleg ibu bisa
karena subjek tidak
menyelesaikannya ga
menginginkan
kondisi suami
Bisa menyelesaikannya memburuk.

P

Gimana bu

S

Aku ngomongnya sama
anak anak jadi aku gak
mau kelihatan bapak,
nanti tu dia mikir mba
kayak kemarin mbak...
ada acara gitu pasti kan
mbayarin ini itu anak
saya bilangnya sama
saya. Jadi saya ndak
mau bicara mbak ngko
malah de’e mikir

P

224

275

P

Jadi ibu memilih untuk
ga mau cerita ke bapak
biar bapak gak ...

S

Jangan sampai tahu.
Gitu kalau saya

P

Terus harapan apa yang
ibu inginkan saat ini
entah dari keluarga atau
kondisi bapak atau dari
segi ekonomi

S

P

S

Subjek hidup dalam
kehidupan ekonomi
yang sederhana,
yang terpenting
subjek
menginginkan
kesehatan, agar
Kalau ekonomi ya
saya sederhana mbak
suami subjek diberi
ya kalau sehari harinya panjang umur
kalau saya apa adanya sehingga dapat
mba
bersama subjek
menemani cucu dan
Terus kalau harapan ibu anak anak mereka.
untuk keluarga
terutama pasangan ibu
bapak gitu
Kalau saya gini mbak
yang penting sehat
yato kalau orang itu
sehat mungkin mau apa
saja bisa. Kalau saya
gitu... seperti contohnya
seperti adik saya. Adik
saya itu punya tapi
tidak punya anak, tidak
punay suami, suaminya
sudah meninggal, sama
sodara kurang, kalau
saya ndak mbak, saya
tidak, tapi cucu saya
banyak anak saya
banyak bisa saya
rangkul nak aku gitu
seneng. Seperti kemarin
acara keluarga bisa dua
mobil anak saya
kumpul semua, yang
bisa ikut kalau ndak

Harapan yang
realistis
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bisa nitip
280

285

P

Nah berarti ibu pengen
bapak juga harapannya
ibu sehat gitu

S

Sehat gitu... biar bisa
menemani anak cucu,
bisa perpanjangan
(panjang umur)

P

Nah terus

S

Saya gitu og mbak

P

Nah ...

S

Sampek to tetangga
sini bilang mbah kar
to telaten o lha yo ra
telaten pie. Wong saya
berusaha

P

Bu bagaiamana
tanggapan atau sikap
orang orang terhadap
ibu ketika tetangga sini
kan tau kalau suami ibu
sekarang gini gini gini
tremor

S

Tapi gak papa og
mbak

P

Itu pada gimana

S

Kasian gitu, lha yo
mbah wi kok tangane
ngono tapi kok jek
gelem rono rono tapi
kalau dia tuh ada kerja
bakti dia anaknya
sudah berangkat nah
ada komando mbah
mbah njenengan kono
wae wes ono , dia kan

Tetangga subjek
juga mengatakan
bahwa subjek
merupakan orang
yang telaten dalam
merawat suami
subjek.

Tidak memiliki
hambatan
lingkungan

Tetangga
mengatakan
keperihatinan atas
kondisi suami
subjek. Subjek juga
mengatakan bahwa
tidak ada
pembicaraan
tetangga yang
kurang enak
terhadap kondisi
yang sedang subjek
dan keluarga alami.

Sikap sosial
yang positif
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keluar gitu

295

P

Terus ada omongan gak
bu soal bapak yang
bapak kan sakit saraf
ini ya bapak tangan
gemetar ada omongan
yang gak enak gitu gak
bu yang nyinggung

S

Ndak, malah kasian
kadang kadang anak
anak pulang terpi,
mbah tak terke balik
mbak tak boncengke
dia tu ndak mau...
saking banyaknya anak
anak dijalan pada tahu
itu dia ndak mau. Yok
mbah tak terke balek...
raksah raksah

P

Nah terus bagaimana
bu, kan ibu tadi kan 6
bersaudara ya bu ya

S

Heem ..

P

Nah sodara sodara ibu
tau pasangan ibu
sekarang sakit saraf itu
memberi dukungan
atau ngak

S

Adik saya tuh malah
dukung kan adiku ada
hakim dua di
kalimantan terus adik
ada yang di mahkamah
agung satu itu malah
bilangnya gini saya kan
satu minggu di serang
terus kan bapake baju
bajue wes di totok
totoke di masuk
masuke ponakan ku
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masuk, bapake ndi bu
kae neng jero kono,
ndelok bapake ko rak
tegel wes bu aku muleh
wae ketoke ragu wes
sok wae nak bapak wes
sehat gitu. Ojo dikasar
yo bu ... seng ngasar ki
yo sopo

300

P

Lha ibu pas digituin ki
gimana bu perasaanya
agak gak suka atau
gimana

S

Ndak ndak...saya
kalaupun mau pergi
saya ijin

P

Terus ibu pernah gak
ngalamin stres pusing

S

Ndak mbak, kelihatan
gitu saya malah
mesakke

P

Terus kayak kepikiran
gitu gak bu kayak
pusing yang ya allah
kok suami saya sakit

S

Ya saya ya kadang
kadang ngeluh tapi
kan aku kan ya dah
berusaha

P

Nah bapak sama ibu
kan udah menikah lama
ya bu ya, ada gak sih bu
cerita atau kenangan
yang bapak dan ibu
alami bisa mencapai
keberhasilan ini itu apa

S

Ya ,,, ya ituu
keberhasilan itu dari

Subjek tidak mau
terlihat stres pusing
di depan suami
subjek walau
terkadang mengeluh

Tidak ada stres
yang berat.

Subjek mengatakan
bahwa keberhasilan
subjek berasal dari
suami subjek
dikarena suami
subjek yang bekerja
sebagai pegawai
undip, dan dapat
mensekolahkan anak
– anak subjek

Pengaruh
keberhasilan
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bapak ya mbak, saya
kan dulu ndak kerja,
terus hasilnya gimana
saya harus
mensyukuri, bisa
menyekolahkan anak
sekolah ada yang stm,
nah semua bisa di
syukuri lah

305

310

P

Nah ibu bisa
mensekolahkan anak
semua itu dari
penghasilan bapak itu
yang pegawai

S

Iya itu...

P

Terus ...

S

Saya diberi kehidupan
seperti iini saya yo
maturnuwun yato

P

Terus ...

S

Wong dulu bayarannya
berapa to mbak kalau
tiap bulan udah
diterima buat bayar
anak sekolah , tapi bisa
ngumpulin buat sangu,
buat fotokopi, kalau
bapak ada lemburan ya
ada uang gitu bagi bagi
anak, jadi ndak setiap
bangun uang uang gitu
ndak, kalau dulu tuh tak
siapi mbak, jadi aku
nggak perlu pagi beli
nasi, terus sarapan,
masak sendiri aku

P

Berarti dulu ibu emang
Cuma bantu bantu
ibunya ibu ya bu ya..

hingga sekolah
menengah atas.
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S

Iya...

P

Terus menikah dengan
bapak ibu gak bekerja
berarti penghasilannya
memang dari bapak aja

S

315

320

Subjek mencari
tambahan
penghasilan dengan
berjualan gorengan
di pagi hari, setiap
Heem dari bapak, terus jam 3 atau 4 pagi
kan kalau anak
subjek sudah
menggoreng
sekolahkan mesti
nyangoni ya mbak ya, gorengan untuk di
aku mbuat gorengan, jual, hasil jual
gorengan to mbak
gorengan untuk
dibawai ke orang
memberi uang saku
orang, jadi aku bangun anak.
jam empat jam tiga
aku udah nggorengi

P

Itu anak anaknya pas
masih sekolah bu

S

Masih sekolah jadi
untuk tiap harinya

P

Jadi sambiannya buat
gorengan

S

Iya jadi yang gaji bapak
itu bisa buat bayar
sekolah , kalau saya
Cuma nunggu bapak
aja ya ndak..

P

Bagaiaman hubungan
ibu dengan bapak saat
ini

S

Kalau saat ini ya
dengan kondisi bapak
kayak gini ya harus
sabar

P

Terus apalagi bu

S

Ya sabar..

Subjek menyadari
kondisi suami
berbeda, sehingga
subjek bersikap
sabar dan jika ada
sesuatu subjek
mengurusnya
sendiri.

Dapat
mengidentifikasi
dan memiliki
penyesuaian
yang baik

230

325

P

Terus ada hambatan
atau kesusahan gitu gak
bu untuk menyesuaikan
ibu dengan kondisi
bapak saat ini

S

Ya kadang , tapi
dengan kondisi bapak
gitu ya saya apa apa
yaurus dewe

P

Bagaiaman ibu
menggambarkan
kehidupan ibu saat
bapak belum sakit
parkinson sama ini pas
bapak udah sakit
Parkinson

S

P

Subjek menyadari
Perspektif diri
bahwa kehidupan
yang luas
subjek berbeda,
untuk saat ini subjek
memiliki beban
pengobatan yang
harus subjek jalani,
subjek menyadari
Ya lain ya mbak, dulu bahwa suami subjek
mengandalkan biaya
nggak ada beban
pengobatan, ya saat ini bpjs sehingga
ada, walau bpjs kan ada terkadang obat ada
yang obatnya diberi
yang tidak tersedia,
situ ndak ada kadang subjek berfikir
kadang di tunggal,
bahwa obat itu
kalau memang
dibutuhkan,
dibutuhkan saya
sehingga subjek
mintak, resep saya beli meminta resep untuk
nanti, wong namanya
dibelikan di apotek,
obat orak mbayar nak
subjek terkadang
kelamaan kan yo selak membeli setengah
dibutuhke, nak ada yo resep dulu karena
saya beli, terus tak
tidak memiliki uang
copy, terus saya beli
yang cukup,
kemudian jika
nak ada yo beli nak
subjek sudah
ndak yo saya beli
separo, aku gitu mbak memiliki cukup
yang penting bisa
uang subjek akan
minum obat
menebus sisa resep
tersebut. Jika subjek
Ibu kan periksanya itu
tidak memiliki uang
di pantiwiloso ya bu ya sama sekali subjek
yang parkinson itu,
harus mencari cara
yang sarafnya, pernah
untuk dapat
ngalamin kek gitu bu
menebus resep
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yang disitu gak ada
obatnya gitu

330

335

S

Pernah

P

Terus ibu gitu nebus
beli di apotek

S

Iya, apotek misal saya
ndak bisa beli semua
tak ambil separo, nanti
kalau misal ada uang
baru diambil lagi. Jadi
misal gak punya ya
harus cari bagaimana
caranya

P

Terus kan ibu ini ya
sikap ibu ke bapak
sabar, ibu gak suka
meremehkan apa bu...
menggampangkan
penyakit penyakit kan
di obati gitu kan, nah
apakah sikap ibu saat
ini ke anak anak, ke
bapak itu ada pengaruh
pas waktu kecil gak sih
bu

S

Ndak ada

P

Jadi pas waktu kecil
ndak ada ya bu

S

Ndak ada

P

Nah dulu ibu pas waktu
kecil diasuh sama ibu
nya ibu kayak gimana,
ya kayak gitu juga ndak

S

Ndak... kalau anak saya
kalau berobat ya
berobat ya mbak,
alhamdulillah anak

tersebut.

Sikap subjek
terhadap suami
subjek termasuk
sikap sabar tidak ada
pengaruh dari masa
kecil subjek, tetapi
dalam mendidik
anak subjek
menerapkan apa
yang di terapkan
oleh bapak subjek
walau dengan cara
yang berbeda.
Sewaktu subjek
remaja subjek selalu
di pantau dalam
bermain oleh bapak
subjek, hal itu juga
yang selalu di
nasihatkan kepada
anaka anak subjek
untuk tidak menjadi
anak yang nakal.

Pengaruh pola
asuh yang baik
pada masa
kanak-kanak.
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saya sehat sehat, pernah
itu saya punya anak
pertama itu ssatu tahun
sampai 16 bulan itu
kenak brontitis, setau
saya kalau anak anak
biasanya kenak tipes
atau kenak apa, kalau
dikatakan kenak
brongtitis ya dari batuk,
lha ini ndak keliahatan
batu, jebule dari panas
ki ya bisa, itu katanya
kelek kelek itu kalau
mandi itu kurang kering
pengaruhnya dari apa
saya tanya. Oh gini lho
ya bu brongktitis itu
tidaak mengaruhi dari
batuk, masalahnya saya
ndak batuk dok, itu dari
panas. Itu saya taunya
dari dokter itu, setahu
saya brongtitis batu,
ternyata ndak
P

Ternyata ndak ya bu ya.
Nah ibu waktu kecil
ada wejangan wejangan
gitu ga bu dari ibunya
ibu, dadi anak seng
sabar atau seng gini
gini...

S

Iya ada... jangan
sampek nakal, sekolah
ya sekolah

P

Ibu dapat wejangan gitu

S

Kalau anak saya sih
gitu mbak main ya
main, waktu ngaji ya
ngaji. Sini itu terkenal
orang yang nakal tapi
anak saya ndak.

233

340

345

350

P

Itu yang bilang wayahe
sekolah ya sekolah itu
ibu ke anaknya ibu

S

Heem

P

Nah waktu ibu dulu
masih mudah gitu...

S

Oh ndakkk.... saya dulu
teman saya banyak ada
yang pringgading,
karang wulan mana
mana. Oh banyak
mbak....

P

Iya bu ya semarangan
nah ibu tuh gak nakal
gitu dulu itu juga dapat
nasihat ibunya dulu

S

Hmm nganuu ibu
saya.... nganu bapak
saya tu lho orangnya
sulit, kalau saya main
di teropong jadi gak
pernah

P

Di teropong itu di
pantau gitu bu

S

Di pantau terus...

P

Jadinya ibu nerapin ke
anak juga gitu jangan
nakal gtu ya

S

Iyaaa..

P

e... ibu bisa gak
menggambarkan
kehidupan ibu saat ini

S

ya kalau
menggambarkan
dilihat dari temen

Subjek
menggambarkan
bahwa diri subjek
bergaul dengan
kalangan bawah,
subjek tidak berani
bergaul dari

Konsep diri
positif

234

temen sejajar saya, ya
harus nganu ya mbak
dari bawah, temen
saya tinggi ya saya
juga ndak
berani,temen saya
dulu sampek sekarang
temen saya tinggi
tinggi lah, saat ini saya
punya perkumpulan
dari bapak dulu sampek
sekarang banyak mbak
kepala kepala

355

P

kepala apa bu

S

ya dari kepala sekolah ,
ada dari sma 2 ya itu
ketemunya sama saya
tapi saya malah di
rangkul kalau saya ga
hadir ya saya di
jemput mbak, jam
sekian nopo kok durung
teko, saya di jemput

P

itu kumpulnya dimana

S

ya kalau rasanya sih
terharu, terus tetangga
saya ki gini enak ik
nungo di parani nak rak
diparani rak mangkat,
padahal saya ada
kerjaan maksutnya ki
ya nanti sek nunggu
anak saya suruh
jemput, terus aku pergi,
eh malah temen saya
udah dateng, nak
pulang aku di anter,
kadang ada yang bu tak
parani, yohh,

P

nah untuk kehidupan
sehari hari ibu

kalangan atas,
kecuali teman teman
subjek yang
merangkul subjek
temen temen
tersebut subjek kenal
sewaktu suami
subjek menjadi
pegawai.
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menggambarkan
kehidupannya gimana
ya berkecukupan atau
gimana ....

360

365

S

ya sehari hari ya ndak
begitu.... kalau mau
pergi ya saya siap siap
dulu anak saya kesini
kalau bapak makan udh
tak siapin gitu. Nak
misalkan pulangnya
agak lama, jadi aku
ndak perlu...

P

awal mula nih bapak
terkena saraf itu dapet
rujukan ya bu ya

S

heem dokter damayanti

P
S
P

nahitu awal mulanya
gimana kok tau. kok tau
gitu

S

heem

P

kok tau terus kayak
yang perasaanya ibu
kayak gimana

S

nak aku gini mbak,
perasaan saya kan
tangan biasa kok tangan
gini gini seperti orang
buyuten , kalau
tetangga taunya
buyuten itu bukan dari
buyuten itu saraf.

P

Hmm saraf ya bu
ya...terus bapak kalau
makan gemeter itu

S

Iya gemeter megang
piring itu piring ini
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sendok kan gini to
mbak, kan saya tahu
kok gitu

370

375

P

Pernah gak kuat gak bu

S

Tapi ya kuat, tapi kan
yang melihat kan
ndak tegel to mbak,
terus duahari
kemudian, aku tak
perisake neng
damayanti ternyata kan
doktere rak menangani
itu, terus dikasih
rujukan dari damayanti
ke pantiwilasa ,
pantiwilasa itu
ketemunya sama dokter
santi, dokter santi itu
dokter saraf. Pasti tiap
bulan aku kesana,
tanggalnya tuh tanggal
26 tapi aku tanggal 25

P

Nah sebelumnya ibu
pernah tau ga tentang
penyakit yang tremor
itu yang kayak bapak

S

Ndakk....

P

Terus pas ibu tau apa
yang ibu pikirin

S

Ya itu to taunya ..

P

Ndak, maksutnya yang
ibu pikirin pas dokter
bilang ini bapak udah
kenak sarafnya.

S

Saya kan ingin
menjelaskan sama
dokter , dok bapak ini
kenapa kok tangannya

Subjek merasa tidak
tega melihat kondisi
suami subjek,
sehingga subjek
mengawali
langkahnya dengan
memeriksakan
kepada dokter
diabetes yang
menangani suami
subjek.

Tidak melewati
tahap menolak
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gini.. saya tahunya kan
dari dokter, kok
tangannya kayak
buyutan, terus bapak
disuruh jalan, coba pak
jalan gini, kan jalannya
gak bisa tegak itu, terus
saya tanya ke dokter,
dok itu kenapa, oh itu
kenak sarafnya itu.
Masih ringan

380

P

Jadi bapak itu, kemarin
saya lihat di suratnya
itu kan bilangnya sakit
saraf, tapi nama
sakitnya kan sakit
parkinson, nah berarti
ibu tahu informasi
penyakit itu seperti apa
itu dari dokter

S

Iya dokter

P

Terus pernah gak sih
bu, ibu marah ke diri
ibu sendiri, bukan ke
bapak, tapi kediri ibu
sendiri, kalau penyakit
kayak gitu menyerang
ke bapak , padahl
sebelumnya bapak udah
sakit diabetes kok
sekarang malah
ditambahi ada saraf

S

Saraf

P

Nah ibu pernah marah
gak kediri sendiri

S

Aku ndak marah to
mbak, wong orang
sakit kok dimarahi,
kalau saya marah
saya melantari yaudah

Subjek tidak marah
dengan diri sendiri
ketika tahu suami
subjek terkena
parkinso. Subjek
tidak marah karena
subjek tidak mau
menelantarkan

Tidak
mengalami
tahap marah
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kare karepmu gitu
kasarane, tapi kalau
saya kan ndak mbak.
Saya berusaha, kalau
udah periksa udah tau
hasilnya kan saya
rodok ngerti,
sekalipun orang sakit
tuntas langsung sembuh
kan nggak bisa
mbak.kalau penyakit
gak bisa mbak sekali
terus tuntas gak bisa.
P

S

Terus bu, apa yang ibu
lakukan saa bapak
terdiagnosis parkinson,
apa ibu mendekatkan
diri ke tuhan atas
kehidupan ibu saat ini
atau gimana

suami, yang
tertpenting setelah di
periksa subjek
mengetahui kondisi
sebenearnya dari
pasangan subjek.

Selain subjek
bersabar dengan
kondisi yang subejk
alami, subjek juga
mendekatkan diri
kepada Allah swt
dengan selalu
berdoa, subjek
Kalau saya ya mbak, ya menginginkan
kondisi kesehatan
tak alami gitu ya
suami subjek seperti
sabar, harus sabar,
bagaimaan usahanya,
dulu. Bukan hanya
bapak itu jauh dari
subjek tetapi kakak
sodara, adik adiknya itu dari suami subjek
banyak mbak, di wates juga prihatin dengan
ada, di jakarta ada, di
kondisi fisik suami
jogja ada, jauh dari
subjek saat ini,
keluarga, adanya kan
sehingga ketika
saya. Saya tuh pernah
mereka bertemu
dipesen, kemarin juga
saling rangkulan dan
di pesen, seng sabar
menangis.
lho, nganu adiku , oh
iyo mbak, aku rak tau
sitikpun ngasar adikmu.
Kakaknya kalau lihat
fisiknya adiknya
kayak gitu tuh nangis,
rasanya itu terharu,
dia itu sikep sikepam,
ketemu sodara, rasanya
aku melihat, dia itu
nangis mbak

Tahap tawar
menawar
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rangkulan lihat
kondisi bapak yang
kayak gini (ibu
menangis)

385

390

P

Dengan kondisi bapak
gini ibu sholat gitu
berdoa ..

S

Iya berdoa , saya
harus bersyukur, saya
harus sabar, pokoknya
saya harus bisa
bagaimana pun saya
ingin kesehatannya
dia waktu dulu,
(nangis sambil
mengusap air mata)
ketemu mbak sama
sodara sodara, seneng
mbak dia bisa ketemu

P

Berarti sodara baik dari
ibu atau bapak udah tau
kondisi bapak saat ini

S

Sudah

P

Nah, ada doa apa bu
yang di panjatkan ke
allah

S

Berikan kesabaran, beri
kesembuhan biar bisa
menadampingi cucu
anak

P

Ibu berdoa minta ke
Allah..

S

Iya mintak bagaiaman
jalan keluarnya, aku
minta doa, tolong beri
kuat iman ( nangis
sambil mengusap di
hidung)
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P

S

P

395

Dengan keadaan bapak
seperti ini, terus
kemarin ibu juga lihat
keuarga keluarga pada
ngerangkul, itu ibu
mengalami fase yang
kadang kayak pernah
ngalami yang capek
secara fisik dan pikiran
gitu gak bu

Subjek terkadang
Tidak melewati
mengalami perasaan tahap depresi
lelah, capek, pusing
tetapi hal itu
dialihkan oleh
subjek dengan
menyapu atau tidur.
Subjek tidak ingin
menyakiti suami
subjek sehinga
subjek selalu ingin
terlihat baik baik
Iya... tapi digawe
seneng kalau sodaranya saja. Subjek juga
sana ada hajatan nanti
terkadang jenuh
saya rental biar bisa
tetapi subjek tidak
ketemu dengan sodara, ingin sampek subjek
bisa ketemu dengan
berkata kasar ke
sodara, anak saya tak
suami subjek, karena
suruh nyetiri yang
subjek selalu tidak
mantu saya
ingin suami subjek
merasa tersakiti
Dengan bapak yang
dengan ucapan
berobat terus ya bu ya
subjek sehingga
setiap bulan kan bu,
subjek ingin selalu
nah ibu pernah gak sih terlihat ceria di
bu, mungkin gak
depan suami subjek.
terucapkan, tapi ibu
merasakan gitu gak sih
lelah atau capek
pikirannya

S

Kadang kadang...
( sambil ekspresi
mewek) kalau saya
merasa pusing saya
tidur mbak

P

Tapi ibu merasakan....?

S

Iya tapi ya nyapu
nonton tv

P

Berarti ibu
mengalihkannya kek
gitu, nah kalau ibu
capek kayak gitu terus
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lelah dengan keadaan
gitu biasanya ada yang
memicu ga bu.

400

405

S

Kadang kadang, lelah,
capek, tapi kalau ada
yang nanya bapak
nopo, oh rak popo turu
biasa, kadang kadang
kan tidure jam 11 kalau
anak anak tanya kok
turu nopo, gak popo
biasa.

P

Pernah gak bu bapak
itu apa.. kayak
makannya sulit gitu

S

Kalau dia nganu mbak,
ngomong aku minta ini
ya

P

Tapi kayak makan itu
lho bu kayak nyuapin

S

Oh enggak... makan
sendiri.

P

Terus ibu bilang tadi
bapak gak bisa pakai
baju

S

Pakai baju itu sulit
mbak,

P

Itu ibu yang benerin

S

Iya itu kan dia angel
kalau pergi keluar kota
pakai kaos terus turun
baru aku benerin

P

Ada gak bu sikap bapak
pas ini ya bu pas sakit
saraf itu bikin ibu stres
kesel
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410

415

S

Ndak aku ndak

P

Atau menyinggung
perasaan ibu

S

Ndak mbak...
pokoknya aku jangan
semata mataaku
menyakiti dia, kalau
melihat fisiknya dia
gitu, kalau saya
wajahnya gak enak
pasti nanti dia sedih
mbak, kalau dia sendiri
ya harus dijak omong
jangan malah di
diamkan

P

Jadi berarti ibu pernah
mengalami jenuh lelah
gitu pernah gak bu.

S

Ya pernah mengalami
mbak, tapi harus
jangan semata mata
kelihatan. Jangan
sampek dia merasa
disakiti, kalau nanti
aku sampek ngomong
kasar nanti dia
tersakiti, makanya aku
jangan sampek

P

Oh jadi ibu merasakan
lelah capek jenuh, tapi
ibu gak mau lelah
capek jenuhnya ibu
menyakiti bapak gitu..

S

Iya jangan.. nanti malah
dia mikir

P

Berarti ibu gak pengen
bapak mikir yang
macem macem
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420

S

Iya nggak pengen,
pngennya saya tuh,
saya emang
kelihatannya gini, tapi
saya tuh harus
kelihatan ceria jadi
jangan smapek
menyinggung perasaan
dia

P

Ketika ibu lelah, jenuh
pusing gitu ya bu ya,
itu ibu melakukan hal
apa biar keliatan,

S

Ya tetep melakukan
pekerjaan, kayak nyapu
nyapu, ya ngepel ya apa
gitu apa, pokoknya
jangan sampek
nyingung perasaannya
dia gitu aja.

P

Terus ibu menyikapi
kondisi bapak ini tuh
seperti apaa sih,
menurut ibu

S

Jangan misalkan aku
mengatakan kejelekan
jangan kalau dia
misalkan ada kemauan,
misal buk kok aku
pengen itu itu itu, ya
aku beli mbak,

P

Diturutin

S

Iyaa , wong dia megang
uang, aku belom bisa
menyelesaikan
membuat rumah, ini
kan belum selesai, itu
dibelikan anak saya,
terus saya tinggal mikir
ongkos, tapi saya
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belum bisa, kan
misalkan seratus, mesti
nyepakene tiga ratus
gak mungkin mbak
ngepres kan aku yo
kuatir, ybiarin aja
disitu, pokoke kalau
keinginan dia apa ya
P

425

S

P

S

P
S
430

P

S

Nah itu ibu nyepake
uang tiga ratus berarti
dari penghasilan jualan
ini ya bu

Hal yang membuat
subjek selalu
merawat dan
menerima kondisi
suami subjek yaitu
Iya tapi saya belum
subjek ingin suami
berani
subjek diberi
panjang umur
Hal apa sih yang
sehingga nantinya
membuat ibu selalu
dapat berkumpul
kepengen merawat
dengan saudarabapak
saudara, walaupun
suami subjek pernah
mengatakan sesuatu
Nah merawat bapak
itu biar perpanjangan yang buruk
umurkan mbak, biar
mengenai
kondisinya, subjek
bisa kumpul kumpul
sodara, dari keluargaku tetap memberi
yang dari keluarga
penjelasan kepada
bapak, jadi jangan
suami subjek untuk
sepihak, jadi semua
selalu mintak diberi
kalau sana punya acara panjang umur, hal
ya ayok, kayak ini hari itu di ucapkan
rabu ( nunjukin
subjek kepada suami
undangan pernikahan
hingga subjek
saudara)
menangis.
Subjek beranggapan
Ditemanggung ya bu ya apabila subjek tidak
berusaha mengobati
Iya...
suami dengan baik
itu merupakan dosa
Nah.... hal apa yang
bagi diri subjek.
membuat ibu masih
selalu bertahan dengan
kondisi bapaak
Bapak tuh kemarin

Tahap menerima
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peranah gini
omongannyatuh wah
aku penyakit kok koyok
ngene rak mari mari,
jaluk mati orak mati
mati, saya bilang
mabk... mungkin dia
merasakan pak mbok
ojo ngono mati ki di
pasrahke gusti allah,
berarti kamu ki belum
ada panggilan, yang
muda nak ono
panggilan yo bisa,
wong ki dungo di
perpanjang saya
bilang gitu, saya
bilang gitu ki sambil
nangis lho mbak.

435

P

Terus bapak gimana
pas ibu bilang gitu

S

Ya diem aja, kamu
percuma, aku ki
berusaha, kevuali
bapake ngono tak
diemke

P

Terus bapake diem bu

S

Diem bapak

P

Setelah itu masih
ngomong gitu lagi gak
bu

S

Terus ada satu minggu
nggak mau ngapa
ngapain

P

Itu tindakan ibu gimana

S

Itu kan dulu saya bilang
wong jenenge mari ki
seko sitik, nak loro ki
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mak jleg tapi nak mari
ki emang ko sitik sitik
440

445

P

Nah ibu tadi bilang
bapak diem seminggu ,
nah itu ibu
membujuknya atau
gimana

S

Ya diem

P

Terus gak mau ngapa
ngapain itu gimanaa

S

Ndakk ya dia biasa,,,
terus mikir. Kecuali
bapake ketok ngono
terus aku rak usaha
kuai aku slaah duso,
dusuku akeh . trs
yawes yawes

P

Bapak bilang gitu ..

S

Mungkin dia yo jengkel
mbek awake dewek,
terus saya bilanng ke
anak anak bapakmu ki
pie sak omong rak
genah, di omongi to bu

P

Apa yang membuat ibu
bertahan dan menerima
kondisi bapak

S

Kalau saya ya mbak
ya memaklumi kalau
lihat bapak kayak
gitu, harus sabar, di
titipi momong adiku
ki seng ati ati seng
sabar, hee mbak, aku
rak tau ngasar
adikmu, tekok ake
mbek anak anak. Nak
orang ngandel mbak

Subjek juga
memaklumi kondisi
suami subjek yang
lemah, hal kedua
yang membuat
subek menerima dan
berusaha yaitu
subjek pernah di
titip pesan oleh
kakakipar untuk
selalu bersabar
dalam merawat
suami subjek.
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koe nak neng semarang
tekok karo tonggo
tonggo

450

455

P

Itu salah satu hal ibu
menerima kondisi
bapak

S

Ya

P

Nah bu saya mau
nanya, namanya orang
hidup kan dikasih sakit,
dikasih bahagia, dikasih
cobaan gitu kan bu, nah
apakah ibu yakin
mampu untuk melewati
cobaan, yang ada dalam
hidup

S

Ya mengalami, tapi
bagi saya itu harus
sabar, ditaati, harus ada
kesulitan ini itu cobaan

P

Ibu yakin mampu
melewati cobaan

S

Iya mengalami
cobaan

P

Yakin nggak bisa
melewati

S

Yakin, tapi saya harus
sabar, bagaimana
jalan keluar saya ada
keluhan gini terus
saya yakin pasti ada
jalan keluarnya.

P

Ibu kan slalu bilang
harus sabar sabar, itu
yang di tanemin ke diri
ibu

Subjek selalu yakin
dapat menyelesaikan
cobaan yang ada
dalam kehidupan
subjek, subjek yakin
selalu ada jalan
keluar.

Memiliki
keyakinan dalam
menghadapi
persoalan
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460

465

S

Iya, saya tuh gapapa,
kayak dulu ada bayar
apa gitu kan bapak
minjem bank ya gk
papa ya kalau gak gitu
ya gak selesai selesai...
ya sabar. Kayak ini
kan belum jadi mbak
masih baru

P

Oh ini tingkat ya bu ya,
yang atas siapa bu
mbak ning

S

Iya mbak ning

P

Nak ragil ya bu,

S

Ini , ini anak no 2 yang
ragil di pucang gadin

P

Bagaimana ibu
menggambarkan
pasangan ibu, sosok
bapak ki seperti apa

S

Kalau saya ya mbak
ya sama bapak tuh
udah biasa seperti
sodara malahan,
kayak udah seperti
saya, satu rumah, satu
ranjang seperti sodara
mbak.

P

Sosok bapak itu
orangnya kayak gimana
bu

S

Ndak, ndak pernah apa,
sama sodara ya baik

P

Kalau sama istri
gimana

Subjek
menggambarkan
hubungan subjek
dengan suami subjek
sudah seperti
saudara (sudah
lemah). Menurut
pandangan subjek
bahwa suami subjek
merupakan orang
yang baik.

Memiliki
anggapan bahwa
dirinya berharga
sebagai manusia
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470

475

S

Ya baik mbak seperti
sodara

P

Seperti sodaranya tuh
gimana itu kayak giman
gitu lho

S

Gak ada reaksi gimana
gimana

P

Bapak itu orangnya
dulu sampai sekarang
yang gak berubah itu
apa sifatnya

S

Gak apa apa mbak
biasa

P

Atau mungkin sifat
yang kalau dikasih tau
nngeyel

S

Ndak mbak, ndak
pernah rokok juga
ndak, anak saya ndak
ada yang ngroko

P

Bapak juga

S

Ndak ndak rokok, yang
ngerokok malah
menantu saya, daripada
tuku rokok mending
jajake anake mbak.

P

Terus berarti menurute
ibu ibu tadi bilangkalau
udah kayak sodara
walau seranjang

S

Iya mbak seperti sodara
jadi ndak gimana
gimana, bapak itu
udah lemah
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480

P

Gimana sih ibu nompo,
menerima gitu ya bu ya
kejadian kejadian, yang
tak terduga, kayak
bapak ini kan sakit kan
gak terduga kan bu
sebelmunya, itu gimana
sih ibu nerimanya
nanggepinnya... wah
kok tiba tiba diaksih
cobaan sakit

S

Kalau saya gini mbak
kalau saya ndak
merasakan yang
macem macem gitu
mbak ya

Subjek tidak
memandang hal
buruk menimpa
subjek

Tidak ada
anggapan yang
aneh mengenai
diri

P

Terus prnah gak sih ibu
merasa malu dengan
keadaan bapak, kan
kayak tadi ibu kan
kumpulane ada yang
kepala kepala, ibu malu
ndak

Subjek juga masih
berkumpul dengan
perkumpulan teman
kerja suami, teman
teman subjek juga
mengetahui kondisi
suami yang fisiknya
seperti itu.

Tidak ada rasa
malu

S

Ndakkkk... soalnya
udah tahu bapak, kan
dlu kalau pwri kan
sama saya mbak, terus
bapak kan sakit gitu
terus ndak mau wes
kamu wae,

P

Bapaknya gak mau bu

S

Ndak... dia merasa
kesulitan kemudian
ya kalau temen teman
saya sih gak papa tau
kalau fisiknya gitu,
tapi .... ituu temennya
bapak sepedaan pak
bagyoo

Subjek tetap bergaul
dengan teman teman
dan sakit suami
subjek tidak
mempengaruhinya

Tidak memiliki
anggapan aneh
pada diri

251

485

490

P

Nah terus berarti
kondisi bapaak itu ndak
mempenngaruhi ibu
bersosialisasi,

S

Ndakk

P

Bagaiamana ibu
menyikapi kondisi yang
saat ini dimana bapak
sakit, baak fisik nya
lemah

S

Nah saya nanggepin
itu, ya udah tau kalo
fisiknya kayak gitu
misalkan temen saya
mau ngajak kemana,
karena fisik bapak
kayak gitu kalau satu
jam dua jam ndak
papa mbak, misalkan
petemuan gpp, kalau
harian ke luar kota,
seperti kemarin diajak
arisan ke solo situ ya
aku manggil anakku
tak suruh nemenin

P

Apa yang ibu rasakan
sebagai pasangan
dengan suami yang
sedang sakit saraf
kayak gitu, tadi juga
ibu selalu bilang yang
penting usaha biar di
perpanjang umur

S

Iya perpanjang umur

P

Itu prinsipnya ibu

S

Iya aku ya gitu mbak,
usaha, diberi
perpanjang umur,
biar dia senang pas

Dengan kondisi
suami seperti ini
ketika subjek ada
acara meninggalkan
rumah sebentar
subjek tidak
keberatan. Tetapi
jika acara subjek
memerlukan waktu
yang lama, subjek
memanggil anak
subjek untuk
menemani suami
subjek, yang
terpenting bagi
subjek atas kondisi
fisik suami subjek
yaitu berusaha
mengobati suami
subjek sehingga
dapat diberi panjang
umur dan subjek
ingin melihat suami
subjek senang pas
hari raya.

Memiliki
keberanian
memikul
tanggung jawab
atas perilaku
sendiri.
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hari raya, kumpul adik
saya ponakan
ponakankumpul semua,
dia juga seneng gitu, ya
nganu o mbak tak
sabari lah ben
perpanjangan nek saya
melepaskan kan gak
mungkin tidak diurusi
kan itu salah

495

P

Ibu bilang tadi kalau
ibu gak ngurusi bapak
ibu merasaaa berdosa

S

Iya kan berdosa to
mbakbapak itu pengen
apa, pas malem gitu
kan, aku pengen soto,
ya aku pergi mbak

P

Ibu keluar gitu bu

S

Keluar.. aku naik
sepeda dia duduk
disini, tak mentu sek.
Kadang dirumah ya ada
lauknya tapi ya tetep
minta

P

Jadi ibu nurutin setiap
keinginanya.

S

Iyaa nurutin

P

Terus a... pernah gak
sih bu, ada orang orang
yang mencela bapak
atau kehidupan ibu

S

Ndak cuma tetangga
saya bilang, nak
nungo mbok warunge
di tutup wae, nak ono
bapake ki mesti dibuka,
nak ngedoli ki suwi, ,

Tidak ada celaan
yang didapat subjek
dari lingkungan
subjek, hanya saja
tetangga
mengatakan untuk
menutup warung
subjek apabila
subjek pergi, tetapi
subjek menanggapi
hal tersebut dengan

Adanya
objektivitas
menerima celaan
atau pujian
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yo dimaklumi
500

505

P

Berarti Cuma omongan
omongan gitu ya bu ya

S

Iya, cuma anak anak
gak cuma satu bilang
mbah wi ki tak
boncengke emoh, neng
ndi tak terke

P

Ibu tadi bilang nak
pergi ki warunge di
tutup wae, bapak
ngedoline suwi, nah itu
ibu nyikapinya gimana

S

Ha’a yo karepe meh
ngedoli,

P

Ibu jawabpi ke tetangga
gimana

S

Ha’a yo tak tutup kok
tapi di buka bapake

P

Oh jadi ibu bilang gitu
ya ketetangga

S

Haa jadi ya udah biasa

P

Berarti untuk celaan
atau ada orng yang
mencela sejauh ini
tidak ada

S

Ndak, ada Cuma
tetangga bilang mbah
wi ki nak bar terapi
mbok di petuk, meh
metok sopo wong
dalani ki yo siji dia ki
senenge jalan jalan
mbak, jajan di nusa
putera mosok sampek
gajah mada

memberi penjelasan
kepada tetangga.

254

510

520

P

Jauh banget bu...

S

Ya tapi bisa pulang.
Kadang ke neng ndi to
njajan kok rak balek
balek. Aku mau mlaku
sek o muter

P

Hehe itu pas udah sakit,

S

Udh sakit

P

Itu pas awal awal atau
pas udah terapi

S

Udah terapi, emang dia
juga pengene sehat

P

Nah tapi pas awal
sebelum di terapi, itu
bapak ya gak gitu

S

Nggak

P

Dirumah

S

Hmm

P

Ibu menanggapi
kekurang kan ibu tau
bapak fisiknya lemah
jangan dikasih tau
piiran pikaran,
menyikapinya ibu
gimana

S

Kalau bapake ...

P

Iya bapake punya
kekurangan

S

Kalau bapake ada
kekurangan bilang ke
saya, kalau aku ada
keluhan saya nggak
mau bilang

Subjek menanggapi
kekurangan yang
dimiliki suami
dengan selalu
memberi penjelasan
ketika suami subjek
mengeluh mengenai
penyakit yang
diderita suami
subjek.

Tidak
menyalahkan
atas keterbatasan
atau kelebihan.

255

525

530

P

Ibu tau kan kalau bapak
kekurangannya gini..

S

Kekurangannya gini o
aku rak mari mari
isone mari pie,
kadang bapak bilang
gitu, ya saya bilang
semuanya itu kan
berusha saya gitu, nah
nak penyakit kui nak
teko bareng tapi nak
mari kui ko
sitikseharusnya gitu

P

Berarti ibu membeti
masukan memberi
omongan ke bapak gitu
bu

S

Iya to.. ya sini jangan
sampai di munculkan,
jadi ya dikasih tau gini
gini

P

Kalau boleh tau bapak
berapa saudara bu, dari
magelang ya bu ya..

S

Sodarany ada banayk,
jakarta 1, di magelang
5, di jogj 2....

P

Pas bapak masih sehat
sehatnya bu bapak
kankerja di tu ..

S

Saya tuh tak kasih tau o
mbak kalau kayak gitu
harus gimana gimana,
jadi ya sodaranya pun
tahu

P

Nah sodara sodaranya
memberi bantuan
secara finansial ya bu
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535

540

545

S

Ndak...

P

Jdi ibu pecahin sendiri

S

Pecahin sendirii

P

Atau barang kali diberi
bantuan

S

Anak anak kadang
kalau kesana ya diberi

P

Ibu periksanya tanggal
25 ya bu

S

Iya 25 sore

P

Itu yang ngantri juga
banyak bu saraf saraf

S

Banyak, antri

P

Itu ibu pernah lihat ada
yang kayk bapak gitu
gak bu

S

Banyak mbak, malah
ada yang lebih muda.

P

Kalau nanti pas periksa
saya ikut boleh bu

S

Ya boleh to mbak

P

Biasanya periksa nya
jam

S

Biasanya sore jam 5
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Verbatim subjek 3

Nama

: T

Usia

: 64 tahun

Tanggal wawancara

: 10 MEI 2019

Waktu wawancara

: 09.30 WIB

Lokasi

: JL. Tirto Agung 1 banyumanik

Wawancara dengan subjek 3 (T)
P

: Fitra Reza Maulida

S

: subjek 3 T

Baris
1

5

Pelaku
P

Hasil wawancara
Assalamualaikum
warrahmatullahi
wabarakatuh

S

Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh

P

Pak nama saya fitra
reza maulida

S

Heem

P

Saya dari unissula
mahasiswa psikologi
s1 saya sedang
melakukan tugas akhir
penelitian skripsi nah
apakah bapak bersedia
untuk menjadi
partisipan

S

Iya

P

Siapa nama bapak

S

Tugiyono

P

Bapak lahir dimana

coding
Subjek bernama
tugiyono berasal
dari
sukorejo
kabupaten
Kendal
meripakan anak
ke-4 dari 5
bersaudara,
subjek
menempuh
pendidikan
terakhir sd

Tema

258

10

15

20

S

Sukorejo kabupaten
Kendal

P

Nah bapak anak
keberapa

S

Saya anak ke empat

P

Keempat dari berapa
bersaudara pak

S

Lima saudara

P

Bapak dulunya
menempuh pendidikan
apa terakhirmya

S

SD

P

Nah terus bapak
setelah itu bekerja apa

S

Proyek

P

Itu gimana pak dari
lulus sd gitu apa
gimana

S

Ndak.. saya masih
kecil kan sekolah
tidak ada lanjutan
terus saya kerja

P

Kerja proyek gitu pak

S

Heeh

P

Bisa diceritakan ga
gimana awal mula
bapak bisa ketemu
sama ibu

S

Itu ketemunya saya
di pabrik, ibu di
pabrik, lantas dia
masuk kerja, setelah

Awal
mula
subjek
kenal
dengan istrinya
pada
waktu
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itu saya kenal sama
dia, lalu saya pulang
apa .. ibu pulang saya
kencan, terus besok
hari ini saya datang
kerumahnya ibu,
lantas saya masuk
kerumahnya ibu
langsung saya
tembung dengan
orang tua
25

30

P

Kalau boleh tau itu
pabrik apa pak

S

Pabrik cengkeh

P

Pabrik cengkeh
dimana

S

Ngesrep

P

Terus ada kendala gak
pak, kendala restu gitu
pas mau menikah kan
cepet gitu kan pak

S

Oh tidak

P

Kehidupan awal
pernikahan itu seperti
apa pak waktu itu

S

Ya memang waktu
itu ekonomi sulit
mbak, saya
ngangggur saya ada
sasen sasen belum
dapat pekerjaan,
terus Alhamdulillah
saya dapet tukang
bangunan nyangking
nyangkingi ember di
suamjom itu nah buat
lantaran kerja
selamanya. Sampek

bekerja
di
pabrik cengkeh,
setelah mereka
bertemu, besok
harinya subjek
langsung
meminta
ke
orang tua istri
subjek
untuk
menikahi
istrinya tersebut,
subjek
tidak
memiliki
kendala restu

Subjek menikah
pada tahun 77.
Awal
pernikahan
ekonomi subjek
sangat
sulit,
subjek
menganggur
berbulan bulan
sampai akhirnya
subjek menjadi
tukang
bangunan
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saya punya anak
empat gitu.

35

40

45

P

Dulu bapak
menikahnya tahun
berapa

S

Tahun 77 ya mbak ya

P

Ouhm 77

S

He’em

P

Terus dulu bapak
tinggale dimana waktu
awal menikah

S

Di pabrik di asrama

P

Berarti sama ibu

S

Endakk

P

Sesudah menikah

S

Oh ya saya pulangnya
ke ibu

P

Disini

S

Ndak di tol sana

P

Terus berarti bapak
memiliki 4 anak ya
pak. Anaknya dimana
sekarang mereka

S

Kerja semua

P

Kerja semua

S

Heeh

P

Terus sudah
berkeluarga

hingga subjek
memiliki anak
4.
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50

55

60

S

Sudah semua

P

Tinggalnya dimana

S

Ya disini yang disini
tiga yang disalatiga
Satu

P

Usianya berapa pak
anaknya

S

Usianya wah saya
kurang tahu ya mbak
ya kurang paham saya
kelahiran anake,
soalnya kalau masalah
kelahiran anak tu
sebagai seorang bapak
tu gak mikir, mikire
kerja tu cari ekenomi
buat anak

P

Jadi awal – awal nikah
bapak kerjanya apa
pak

S

Ya itu nganggur
dulu mbak,
pernikahan dari pabrik
pernikahan terus
nganggur mbak tidak
di terima lagi soalnya
cutinya itu kelewat

P

Ouhh

S

Heeh,, satu minggu
sampai sepuluh hari
ya telat

P

Oh hehe

S

Heeh lha terus saya
nganggur, nah terus
Alhamdulillah dapet
pekerjaan tuh

Anak
subjek
telah berumah
tangga, ketiga
anak
subjek
tinggal
berdekatan
dengan subjek,
dan satu anak
tinggal
di
salatiga

Di
awal
pernikahan
subjek
tidak
memiliki
pekerjaan
dikarenakan
subjek melebihi
batas
cuti
menikah. Dari
cuti
tersebut
akhirnya subjek
mendapat
pekerjaan
membawa
ember di proyek
hingga
seterusnya
sebelum
istri
subjek
sakit
Parkinson.
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nyangkingi ember itu
sampek sekarang.
P

Nah bagaimana awal
mula bapak tahu ibu
sakit itu

S

Nah pertama sakit ya
itu ibu jatuh itu
pertama, nggendung
dunak jatuh, lantas
saya bilang pijetke
kalau sakit, ndak
usah nanti kalau
buat kerja kan
sembuh sendiri bilang
gitu, tapi malah tidak
sembuh malah makin
lama makin lama kok
tangannya goyang
terus, goyang terus itu
sampek lama sampek
apa.. ndak bisa turun
dari amben mbak,
nanti kalau mau
mandi.. ini pribadi ya
mba,, saya jelaskan
sekalian jadi nanti
kalau mau pakai
celana saya pakein
kalau mau lepas saya
lepasin itu sungguh
hak milik saya kok
mbak pada saat itu
saya usahakan sampai
puskesmas nah
puskesmas itu nah
terus dikasih rujukan
kerumah sakit
ketileng…rumah sakit
tileng lama dikasih
rujukan lagi pindah
danubroto ya sampai
sekarang
Alhamdulillah
pengobatan itu lancer

Awal mula istri
subjek jatuh saat
menggendong
dunak,
kemudian tidak
mau di pijatkan,
lalu
muncul
tremor ditangan
bahkan sampai
tidak bisa turun
dari
tempat
tidur.
Istri
subjek
tidak
dapat melepas
dan
memakai
baju sendiri. Hal
itu di bantu oleh
subjek.
Kemudia subjek
membawa istri
ke puskesmas
kemudian
mendapat
rujukan ke rs
ketileng
dan
kemudian
dipindahkan ke
danubroto
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65

70

P

Berarti pertama kali
tau tanda tandanya
gemetar itu pak

S

Dia sakit mbak

P

Sakit dulu

S

Ini kok sakit kemeng
kemeng gitu rasanya
nah tau tau kok
goyang goyang
goyang buat megang
goyang gitu

P

Nah itu pada usia
berapa ibu

S

Nah ibu sakit
sekitar..paling..tahun
2005 2006 an

P

Berarti sakitnya ibu
udah hampir 14
tahunan ya pak ya

S

Iya 14 tahunan
sekitar itu

P

Terus apa yang bapak
rasain pertama kali tau
ibu sakit Parkinson

S

Ya menyesal ya mbak
masalahnya seperti ini
mbak saya mau kerja
dia tidak mau
ditinggal kalau saya
dirumah apa yang mau
saya inginkan saya
mau makan itu
pemberian dari anak
mbak saya kurang
enak, kaya gini minta
anak jangan sampek
bilang saya

Istri subjek sakit
pada
tahun
2005-2006an
pada saat itu.
Istri subjek telah
menderita
selama 14 tahun

Subjek merasa
menyesal atas
sakit yang di
derita istrinya,
dikarenakan
subjek
tidak
bisa
bekerja
karena
istri
tidak mau di
tinggal, subjek
merasa
hidupnya
menderita
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menderita lantas
saya punya lahan
mencakuli saya
tanemi singkong, tela
rambat Alhamdulillah
dijual itu kok bisa
berlaku nyambung apa
yang saya inginkan
bisa terbeli gitu lho

75

80

P

Berarti awalnya agak
menyesal ya pak

S

Iya menyesal mbak
menyesal

P

Kaget gak pak

S

Kaget iya
kaget..kaget soalnya
dua orang itu kerja
kok terus malah
orang satu yang
kerja kan anak 4.
masih sekolah kan
susah mbak gitu mikir
buat sekolah dulu
sekolah mbak bayar
sekolah belum buat
harian belum
kegiatan kampung
ya itu mbak susah

P

Itu masih ada
tanggungan anak
sekolah berapa pak

S

Oh masih 1..1 nganu
di

P

Smp atau apa pak

S

Smp..eh nganu stm
Alhamdulillah stm

sehingga subjek
memulai
mencangkuli
lahan
yang
subjek
miliki
untuk
di
tanaman
singkong, tela
dan sebagainya

Selain menyesal
subjek
juga
kaget
dengan
kondisi
yang
subjek
alami,
subjek dan istri
sebelumnya
sama
sama
bekerja,
lalu
kemudian hanya
satu orang yang
bekerja, padahal
subjek memiliki
tanggungan
membayar
sekolah
dan
kebutuhan
harian,
bagi
subjek
hal
tersebut sangat
susah

265

85

P

Berarti pengobatan
yang dilakukan bapak
itu pertama dibawa ke
puskesmas

S

He’eh

P

Terus dibawa ke
ketilenh

S

Heh tileng lantas
sekarang di danu broto

P

Nah itu kenapa pak
pindah dari ketileng
ke danu broto

S

Soalnya begini mbak
saran dokter kalau
yang dari atas itu
diatas kalau yang
dibawah khusus
dibawah, kalau yang
atas khusus diatas
karena sebagai apa,,
diumpamakan sudah
lain camat atau apa
ndak tau ya mbak ya
yaitu lantas dipindah
sini yang bawah tetap
bawah yang atas tetap
diatas ya mungkin
jangka waktunya
pendek gitu lho, dekat

P

Nah saat ini kondisi
ibu seperti apa pak

S

Lha ini sekarang
Alhamdulillah sudah
ada 40 % mbak ya
jadi kalau dia udah
minum obat itu
disuruh jalan itu
bisa cepat nanti kalau
satu jam atau dua jam

Subjek pindah
pengobatan
karena
mendapat saran
dari dokter.

Kondisi
istri
subjek
mengalami
perubahan
membaik 40%,
setelah minum
obat istri subjek
dapat berjalan
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apa.. yang paling
lama itu tiga jam
kalau mau jalan itu
ga isa, nanti gini dulu
P
90

95

S

cepat, tetapi jika
sudah tiga jam
ga bisa jalan
cepat
pasti
tremor dahulu
Ohh gemetar pak
sehingga kalau
jalan
seperti
Heeh iya gemetar jadi kaku.
Istri
kalau mau jangkah
subjek
juga
itu jejeg jejeg dulu
sudah jatuh tiga
mbak itu kalau dia ga kali tetapi tidak
ati ati itu bisa jatuh,
apa apa.
ini jatuh
Alhamdulillah jatuh
tiga kali ini mbak
Alhamdulillah ndak
apa apa

P

Alhamdulillah ndak
apa apa

S

Dengkule babak ya
gak apa apa, jatuh
disini gledak ya gak
apa apa, disini natap
cagak ya gak apa apa,
Alhamdulillah

P

Terus waktu itu dari
awal sampek sekarang
pak untuk biayanya
bagaimana

S

Kalau biaya bpjs
mbak

P

Itu dari awal pakai
bpjs pak

S

Heeh mulai dari awal
pakai bpjs jadi tidak
mengeluarkan biaya,
ya wajar
mengeluarkan biaya
obat yang lebih dari
bpjs itu beli ya itu

Subjek
menggunakan
bpjs untuk biaya
berobat,
bagi
subjek
mengeluarkan
biaya untuk obat
lebih
itu
merupakan hal
yang
wajar,
walau
begitu
subjek
juga
merasa
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wajar.

100

P

Itu gimana pak, ada
kesulitan gak untuk
beli

S

Ya sulit mbak,
soalnya ndak punya
uang mbak, ndak kerja
kan ndak punya uang,
nah itu aja kalau mau
apa… biaya jalan aja
susah, jadi nunggu
nanti pemberian
anak apalagi ada
tambahan beban beli
obat, memang itu
kalau lebih dari bpjs
beli kalau tidak ya
tidak beli

P

Nah untuk yang
dialami bapak itu
banyak belinya apa
gak

S

Ndak ndak,, ini
Alhamdulillah lancer,
saya aja bulan
kemarin ndak beli
mbak, ndak punya
uang saya ini kan
juga perawatan

P

Kalau obatnya ibu pak

S

Masih, baru kemarin
tanggal berapa ya dua
atau empat, tanggal
empat itu kontrol satu
bulan sekali kontrole

P

Ibu pernah beli obat
ga pak

kesulitan karena
tidak memiliki
uang dan hanya
mengandalkan
pemberian dari
anaknya.

Subjek
juga
sedang
perawatan
penyakit yang
dideritanya,
bulan kemarin
subjek
tidak
membeli obat
tambahan
dikarenakan
tidak memiliki
uang.
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105

S

Tidak ibu tidak
pernah

P

Terus kelebihan atau
kekurangan apa yang
saat ini bapak miliki
bapak ngerasainnya
seperti apa

S

Ya kalau saya
kekurangan itu
banyak mba, saya
sama ibu sakit, saya
hidup orang dua
disini, sekamar, ada
apa apa tidak tahu,
seperti anak tidak
tahu, gitu mbak, itu
kan kekurangan mbak,
dadi penghiburan itu
tidak ada, jadi kalau
tidur gitu, pikiran
grantes, hidup orang
dua sakit semua, tidak
ada yang nemenin,
ingin apa apa, tidak
punya uang sendiri
tidak bisa beli mbak,
itu memang dari saya,
mau apa apa tidak isa
beli, kalau punya uang
ya saya beli, jadi
jangan sampek saya ki
aku tukokke iki,
tukkokke iki, sama
anak ki jangan
sampek, anak punya
tanggung jawab
sendiri, gitu mbak

P

Terus berarti bapak
tinggal berdua sama
ibu

S

Berdua sama ibu

Subjek
Pemahaman
menyadari atas diri
kekurangan
yang
subjek
miliki
yaitu
subjek
dan
istrinya
sama
sama
sedang
sakit,
berdua
tinggal , anak
tidak tahu apa
yang
terjadi,
subjek
juga
tidak mendapat
suasana
yang
menghibur
sehingga kalau
mau
tidur
subjek terlalu
berpikir keras.
Jika memiliki
keinginan
subjek
juga
tidak
mampu
beli.
Subjek
tidak
mau
meminta kepada
anak - anaknya
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110

P

Terus harapan yang
bapak miliki saat ini
apa pak

S

Ya kalau saya
miliki… mudah
mudahan orang
kedua ini masih
sehat semua, gitu lho
mbak beri panjang
umur,

P

Bapak sama ibu gitu
maksutnya

S

115

Iyaa,, bisa seperti
semula gitu lho
mbak, jadi akan mau
kerja lagi gitu kalau
bisa,,

P

Oh bapak pengen mau
kerja lagi ya pak

S

Ha’a kalau Allah
masih meridhoi
mbak ya

P

Terus bagaimana
perlakukan orang
orang terhadap bapak
atau keluarga bapak
ketika tau ibu skait
parkison ketika awal
dulu sampai sekarang

S

Oh ya baik mbak
baik, Alhamdulillah
tetangga tetangga ada
yang sering satu
bulan atau dua
bulan itu memberi
santunan ibu entah
berapa berapa ndak
tau ya mbak itu
pribadi dia gitu

Subjek memiliki Harapan yang
keinginan bisa realistis
sehat kembali
seperti semula
baik
istrinya
maupun subjek.
Subjek
juga
masih
menginginkan
untuk
dapat
kembali bekerja
bila di ridhoi
oleh Allah SWT

Tetangga
Tidak adanya
bersikap
baik hambatan
kepada subjek lingkungan
dan
istrinya,
sering
subjek
temui tetangga
satu atau dua
bulan
sekali
memberi
santunan kepada

270

120

P

Terus dari keluarga
sendiri pak, baik dari
anak atau adiknya
bapak atau kakaknya
bapak itu ada
dukungan sendiri ga
atau gimana

S

Oh kalau saya kan
jauh mbak
keluarganya paling ya
adiknya dia yang
depan itu mbak, yang
depan itu adiknya
semua, ya sering
kesini ya dia
merhatikan sering
kesini nanti sering
kesini, ya punya apa
punya apa pisang
opo opo ya kesini,
pisang buat minum
obat, diperhatikan

P

Terus bagaiaman
perilaku orang orang
disekitar tetangga
tetangga disini

S

Oh baik mbak, baik
semua,

P

Seperti apa pak

S

Ya baik dia kalau
nganu, ya saya
disuruh sabar,
istigfar, kalau bisa
disuruh sholat
tahajud, kalau
mampu, gitu ya
memberi saran.
Alhamdulillah masih
diberi sehat, ada yang
lebih parah dari pada
saya

istri
subjek.
Adik ipar subjek
juga
sering
menemui untuk
memberi pisang
agar
dapat
dibuat minum
obat oleh istri
subjek.

Tetangga
Sikap sosial
memberi saran yang positif
kepada subjek
untuk
selalu
sabar
dan
istigfar
dan
melakukan
sholat tahajud
kalau mampu
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125

130

P

Jadi memberi
masukan gitu ya

S

Heeh memberi
masukan

P

Terus kan bapak
selama ini merawat
ibu kan lama ya pak

S

Ha’eh

P

Ngerasain pusing stres
gitu

S

Iya ngerasain, dia
nanti nak suruh apa,
lha nak suruh apa itu
dia tuh suaranya
agak nyangkal dari
saya, dia tidak mau
itu, dia saja merasakan
sakite seperti itu kok
njor saya nyuruh dia,
terus dia ngasih
masukan tapi niat
saya baik malah dia
yang menyangkal
menusuk hati saya.

P

Oh maksute bapak
baik, malah ibu

S

Iya ibue salah…
salah paham

P

Itu bapak gimana

S

Ya biasa jaa tapi ya
agak menyesal dikit
ya,, tapi ya sudah
sudah

P

Lha tadi bapak bilang
radak sakit

Subjek merasa Tidak ada
sakit
hatinya stres yang
bils
memberi berat
masukan yang
baik tetapi istri
subjek
menyangkal
dengan ucapan
yang menusuk
hati
subjek.
Walau
begitu
subjek merasa
sedikit
menyesal
akhirnya subjek
mencoba
mengalah dan
meredakan
emosi
istri
subjek. Tetapi
dalam merawat
subjek
tidak
pernah pusing.
Bila istri tertidur
subjek juga ikut
tidur.
Kalau
tengah malam
tangan
istri
subjek tremor
maka
subjek
bangun untuk
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135

140

145

S

He’ehh…

P

Iya radak sakit

S

He’eh radak sakit

P

Hal apa yang bikin
bapak pusing saat
merawat ibu

S

Ya ndak mbak,
kalau dia sudah
tidur ya tidur, saya
tidur, jadi ya ga
pusing, kalau malam
nanti tangannya dia
goyang ya saya
dekati tak urut urut,
nggak dipijit tapi di
urut urut, nanti kalau
radak sembuh ya bisa
tidur lagi,

P

Berarti yang bikin
bapak radak sakit hati
ya itu ya pak, bapak
ngasih masukan

S

He’eh

P

Ibu gak sesuai slaah
paham

S

Heeh salah paham

P

Ada ga pak tekanan
yang bapak rasakan
dalam diri bapak atas
kondisi saat ini

S

Ada mbak

P

Apa pak

S

Saya sendiri mbak
saya pribadi, saya

mengurut.

Subjek jauh dari
keluarga, subjek
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150

155

P

disini tidak punya
sedulur mbak, saya
jauh family saya jauh,
lha itu saya kok disini,
ada suara yang tidak
baik keluarga
misalnya, missal
sama saya kok nusuk
hati saya nah itu
saya sok jadi pusing,
sok jadi emosi, gitu
mbak ya

S

Bapak pernah denger
suara yang gak
ngenakin didiri bapak
itu gimana

P

Tidak tidak

S

Lha tadi bilang

P

Ini kalau missal saya
bilange tidak baik ya
dia merendah,

S

Jadi kayak gitu bikin
bapak pusig emosi
gitu

P

He’eh saya emosi dia
merendah, supaya
saya tidak naik gitu

S

Biasanya bapak pas
emosi gitu ngapain
pak

P

Ya apaa… ada yang
saya pikirkan tapi
kok dia tidak mau
gitu to, maslah apa
dia jalannya apa
nganu cucunya, tak
suruh apa bantu
cucunya, alasannya

tinggal jauh dari
keluarga
kandungnya,
apabila subjek
mendengar hal
yang menusuk
hati
yang
diucapkan istri
subjek
maka
subjek
suka
pusing
dan
terpancing
emosi,
bila
subjek
sudah
melihatkan
emosinya maka
akhirnya
istri
subjek sedikit
mereda,
biar
subjek
tidak
semakin
naik
emosinya.
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kakinya tidak bisa
jalan lha itu saya sok
emosine itu mbak

160

S

Itu bapak ngucapin
apa pas emosi

P

Ya gak ngucapin ya
paling kui nak cucune
kemanamana sopo
seng arep nguyak saya
bilang gitu

S

Oh bilang gitu

P

He’eh saya itu kana
da ppok mbak
penyakit saya. Jadi
asam lambung sama
pernapasan.

S

Udah berapa lama
bapak sakit itu pak

P

Oh saya mulai 2016
mbak

S

Terus selama bapak
sama ibu nih
keberhasilan apa yang
pernah bapak sama
ibu capai yang masih
diingat sampek
sekarang

P

Ohh… yang dicapai,
dulu mbak waktu anak
kecil kecil mulai awal
to ini, anak kecil kecil
saya sama ibu ini
derep sawahan
nganu padi, nanti jam
3 saya pulang terus
jam 7 ibu berangkat
ke sawah, saya
berangkat kerja, nanti

Subjek
telah Pengaruh
menderita ppok keberhasilan
sejak 2016

Subjek
dari
awal
selalu
banting tulang
bersama
istri
subjek,
dari
mulai
menggarap
sawah, subjek
juga
sembari
kerja
proyek.
Hal
yang

275

165

170

S

sore saya pulang
terus ke sawah lagi
ngusungi gabah
disawah itu sampai
jam tujuh malam, itu
kesulitan gitu jadi
saya banting tulang
sama ibu tuh saya
mulai awal anak kecil
kecil itu mbak.

P

Sampek bisa
membesarkan anak

S

Iya sampek
membesarkan anak

P

Nah kesuksesan apa
yang berarti bagi
bapak dan ibu, ketika
bapak ibu bareng
kayak keberhasilan
apa sih yang dicapai

S

Keberhasilan saya itu,,
anak udah keluarga
semua, sekolah
menengah bisa
terlanjut, sebagai
bapaknya itu kuli
bangunan, bisa
melanjutkan anake
sekolah menengah
Alhamdulillah kepada
Allah SWT mbak

P

Terus bagaiaman
hubungan bapak sama
ibu saat ini

S

Ya sendiri sendiri
mbak, ibu disana saya
disini yang penting
saling bilang gimana
baiknya. Kamu sakit
saya sakit, tolong

membuat subjek
merasa brhasil
adalah subjek
mampu
mengantar
bersama
istri,
anak
anak
berkeluarga
serta
dapat
menyekolahkan
anak
sampai
sekolah
menegah atas
(STM/SMK)
dengan
pekerjaannya
sebagai
kuli
bangunan.

Hubungan
subjek dengan
istri
yang
terpenting bagi
subjek
saling
bilang

Identifikasi
dengan orang
yang
memiliki
penyesuaian
diri baik
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penolong, kalau saya
tuh sesak nafas, kamu
keroki saya, kalau
nanti tanganmu
goyang nanti saya
bangun, nguruti dia,
gitu dadi wong dua
iki saben nerimo
P

Ada hambatan ga pak
untuk bapak
menyesuaikan dengan
kondisi ibu saat ini

S

Ndak ada mbak, ndak
ada ya biasa biasa
aja

P
S

175

P

bagaimana
baiknya karena
menyadari
keduanya sama
sama
sakit
sehingga harus
saling
menerima.

Subjek
tidak
memiliki
kendala dengan
kondisi subjek,
Jadi bapak paham juga subjek dan istri
paham
harus
Iya paham juga ibu
bersikap
juga paham juga gitu
bagaimana dan
menerima
Harus bagaiama

S

Iya harus
bagaimana,
menggalinya gitu lho,
jadi dia baik saya
juga baik nerimo lah
mbak nerimo

P

Bagaimana bapak
menggambarkan diri
bapak dengan
kehidupan dulu dan
sekarang sebelum ibu
sakit smpai sekarang
sakit

S

Kalau itu nganu ya
mbak dulu ibu sakit
lebih parah mbak,
kalau saya ndak
kerja ibu sakit, ndak
punya uang, tapi

Subjek
dulu Perspektif diri
tidak
boleh yang luas
bekerja
sama
istri
subjek
dikarenakan
istri subjek tidak
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dapat di tinggal
sendiri.
Akhirnya subjek
merasa
tidak
memiliki uang
dan
sekarang
ikut sakit juga.
Dulu
setiap
subjek bekerja
selalu
di
samperin oleh
kakak
ipar
untuk diminta
pulang karena
tangan subjek
Itu pas dulu kan kalau tremor terus, dri
bapak ga kerja bilange hal itu subjek
ibu skait itu gimana
memutuskan
pak
tidak
bekerja
dan
merawat
Apanya
istri subjek. Hal
itu
pula
Kenapa kok bapak gak membuat subjek
kerja
kesakitan.
sekarang ibu sakit
saya sakit,
Alhamdulillah sanak
sedulur itu, bisa sok
memberi uang sedikit
sedikit, sok memberi
santunan tetangga
tetangga nah itu kalau
kepingin apa kepingin
apa itu bisa beli gitu
lho mbak, jadi tidak
minta dengan anak
tapi orang lain bisa
membantu kita

P

180

S
P

S

Ibu sakit, gak boleh
sama dia,

P

Ohh

S

Jadi saya berangkat
kerja, saya berangkat
kerja to mbak,, itu
kakaknya yang
bilang manggil saya,
muleh bojomu kilho
nganu, tangane
umat, lha terus mulai
sekarang saya ndak
kerja gitu lho mbak,
malah merawat dia
terus malah saya
kesakitan sendiri gitu
lho mbak

278

185

190

P

Nah bapak ngerawat
ibu, nah yang nganter
ibu berobat siapa pak

S

Anak ini sebelah
mbak, heeh kalau ibu
kontrol

P

Bapak ikut nganter
nggak

S

Ndak.. soalnya kalau
nganter dia, saya
sakit ibu sakit, ibu
ndak bisa jalan, saya
pernapasan saya
sesak malah
perlambatan
perjalanan mbak

P

Terus apakah sikap
saat ini yang bapak
lakukan itu ada
pengaruh dari masa
kecil bapak nggak
atau pola asuhnya
orang tua gitu

S

Oh tidak ada tidak
ada

P

Jadi bapak menerima
ibu merawat ibu…

S

Ikhlas mbak saya
ikhlas, memang itu
tanggung jawab
saya, Alhamdulillah
saya sudah punya
cucu tujuh, saya masih
sehat ibu maish sehat
walaupun kondisi
seperti ini, masih
mempertahankan
hidup gitu lho

Subjek saat ini
tidak mengantar
istri
subjek
ketika berobat
dikarenakan
subjek
sakit
ppok

Sikap
subjek
dalam merawat
dengan kondisi
istri
sakit
Parkinson tidak
ada
pengaruh
dari masa kecil
subjek
atau
pengalaman
subjek. Semua
itu
subjek
lakukan dengan

Pola asuh
yang baik
pada anak –
anak (subjek
tidak ada
pengaruhnya)

279

195

P

Jadi itu dari diri bapak
sendiri ya

S

He’eh

P

Terus bagaimana
bapak
menggambarkan diri
bapak sendiri dengan
kehidupan saat ini bisa
digambarkan

S

Lha kalau saya yang
saya bayangkan itu
saya disini hidup
sendiri mbak,
walaupun ada bini,
ada anak, anak ya
jauh ga dekat saya,
kalau tidak di panggil
ya tidak dekat, lha itu
adek saya jauh, jadi
kalau mo apa apa
sendiri saya minta apa
minta apa kan saya
berani mbak, kalau
disini saya hidup
sendiri kan tidak
berani mbak lha bisa
di perumpamakan ki
kehidupan ya agak
menderita, gitu
mbak soalnya tidak
ada family mbak,
disini gitu

P

Lha bapak
menyikapinya gimana
pak kalau perasaan itu
muncul kayak gak ada
family gak ada

S

Lha itu kalau saran
dokter itu tidak
boleh memikirkan
yang lain lain, dadi

ikhlas
karena
hal
tersebut
merupakan
tanggung jawab
bagi subjek.

Subjek merasa Konsep diri
tidak memiliki positif (-)
family
dekat,
walau
subjek
memiliki istri
dan anak anak,
tetapi
dengan
anak anak juga
tidak
begitu
dekat sehingga
subjek
tidak
berani
untuk
meminta
sesuatu, subjek
merumpamakan
kehidupannya
saat ini sedikit
menderita
karena jauh dari
keluarga
asli
subjek.

Subjek
juga
mengetahui
bahwa dirinya
harus
tenang

280

disuruh tenang,
soalnya penyakit
ppok itu harus
tenang, tetapi
namanya manusia itu
kan masih punya
pikiran lain lain to
mbak oh kepengen
ini kepengen ini
hawane kepengen
bakso kepingin mie
ayam kepengin sabana
lha hehe itu to mbak

200

P

Hehe iya.. nah terus
apa yang bapak
pikirkan, tentang
penyakit Parkinson,
tahu gak penyakit
Parkinson itu kayak
gimana

S

Kalau saya piker tuh
katanya cuman
kayak jowo ki urat
kecepit, itu tok lho
mbak, jadi yang
Parkinson itu to ya
dokter yang
mengatakan

P

Lha bapak dapat
informasi dari dokter
gitu gak

S

Ya dapet itu
namanya Parkinson
itu, ya itu kalau
jowone urat kecepit

P

Nah pas mengetahui
ibu dibilang sama
dokter Parkinson apa
yang pertama kali
bapak rasain

jangan
selalu
memikirkan
yang lain lain,
hal tersebut juga
saran
dari
dokter.

Subjek berpikir Tahap
bahwa penyakit menolak
Parkinson kalau
dalam
bahasa
jawanya yaitu
urat
kecepit.
Subjek
mendapat
informasi sakit
yng
diderita
istrinya
Parkinson kalau
bahasa jawanya
subjek
beranggapan itu
urat kecepit.

281

205

S

Ya kaget mbak

P

Apa yang bapak
lakuin itu

S

Ya nganu mbak, ya
urut – urut, dia kan
sini mbak yang sakit,
kalau sini sakit kan
ya terus terus, ya itu
tak urt urut

P

S

210

Awal tahu hal Tahap
tersebut subjek menolak
kaget
atas
penyakit yang di
derita istrinya
yang bisa subjek
lakukan adalah
Itu sebelah kanan atau mengurut istri
kiri
apabila
kesakitan saat
Kiri , tak urut urut gitu tremor
to mbak rasanya kan ditangannya.
Subjek
juga
kemeng linu, tak
urut urut nanti tak
menyesali atas
urut urut, jadi saya
kondisi saat ini
subjek
nganu menyesal gitu bagi
seharusnya
lho, orang dua
subjek
dan
harusnya bahagia,
kemana mana orang istrinya bahagia
dimasa
tua
dua, itu kan kok
berdua
tetapi
sekarang gak bisa
kemana mana, gito
malah gak bisa
tok lho mbak.
kemana mana.

P

Nah pak yang bapak
tahu, kan dulu
awalnya jatuh dulu ya
pak ya,

S

He’eh

P

Terus habis itu
kemeng kemeng, terus
habis itu tangane
gemetar, nah dari
gemetar goyang itu di
periksainnya berapa
lama

S

Oh itu tadinya

282

215

P

Agak lama atau
cepetan

S

Itu dulunya nganu
mbak puskesmas, dadi
puskesmas belum
memberi tahu mbak
terus puskesmas terus,
goyang terus, diberi
obat terus itu lama di
puskesmas baru
diberi rujukan ke
rumah dsakit tileng
itu

P

S

P

S

220

Subjek
menemani
perawat
istri
subjek
di
puskesmas
awalnya selama
satu tahun lebih
tetapi tidak ada
perubahan.
Kemudian
diberi rujukan
ke rumah sakit
Itu di puskesmas kira
ketileng dan di
kira berapa tahun pak diagnose
Parkinson oleh
Lama ada satu tahun dokter. Subjek
mengantar ke rs
lebih
ketileng kurang
Tapi gak ada
lebih
tiga
perubahan
tahunan,
dan
kemudian
Gak ada perubahan
dipindah ke rs
lha itu disuruh ke
danu broto
rumah sakit tileng
itu lha dokter tileng
itu mengatakan ini
namanya pebyakit
Parkinson. Gitu lho
mbak

P

Oh berarti taunya sakit
Parkinson itu dari
rumah sakit ketileng

S

Iya dari dokter rumah
sakit tileng

P

Berobat di rumah sakit
tileng berobatin ibu itu
berapa lama, sebelum
pindah disini

283

225

230

235

S

Oh lama mbak
sudah lama itu mbak
ada tiga tahunan

P

Tiga tahunan

S

Iya sekitar itu

P

Terus habis itu pindah
di atas

S

He’eh

P

Sampai sekarang ya

S

Sampai sekarang

P

Yang membawa ke
puskesmas siapa pak

S

Ya saran dari orang
orang perisake
perisake gitu mbak ,
nah terus periksa
pertama di puskesmas

P

Itu yang nganter
pertama siapa pak

S

Ya saya mbak antar
kesana boncengan
tiga tiga gitu mbak,
kalau di puskesmas

P

Yang ngasih saran
untuk di periksake itu
siapa pak

S

He’eh ya orang lain,
orang banyak mbak

P

Banyak

S

Mbok di periksake
bojomu di periksake
lha

Subjek
awal
mula
membawanya
ke puskesmas
mendapat saran
dari orang orang
untuk
segera
berobat

284

240

245

P

Itu dari orang luar
tetangga..

S

Orang luar mbak,
orang lain lha itu di
suruh sana, sesudah
sana ya udah,
langsung satu minggu
sekali satu minggu
sekali, terus di kasih
rujukan rumah sakit
sampek sekarang danu
broto itu

P

Pernah gak bapak
marah Ke diri bapak
sendiri ini atas
penyakit Parkinson itu
nyerang istri bapak

S

Oh tidak pernah
mbak, ya biasa biasa
aja, ya seperti itu to
mbak

P

Cuma awalnya bapak
sempet kaget

S

Iya kaget

P

Tapi bapa gak marah
sama diri sendiri

S

Tidak

P

Terus apa yang
dilakukan ketika tahu
bener sakit parkinson
atau mendekatkan
kepada…

S

Oh saya punya
penjawaban
dipejetke kok rak
gelem dipejetke lha
saiki malah keno

Subjek biasa aja Tahap marah
atas kondisi istri (-)
tetapi
sempat
kaget saat awal
tahu
istri
menderita
Parkinson,
subjek
juga
sempat
mengatakan
bahwa istri tidak
mau mengikuti
saran
dari
subjek untuk di
pijat waktu awal
jatuh.
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penyakit kayak
ngono to kui seng
ngerti kan yo dokter
awake dewe pok yo
ngerti aku bilang gitu

250

P

Itu ke siapa pak

S

Ke ibu saya bilang
gitu

P

Saat ibu kayak gitu
ada nggak perubahan
kayak bapak
mendekatkan diri ke
allah

S

Ya sekarang udah
biasa mbak dia kalau
malam tidur,
tahajud pertama saya
kaget tapi sekarang
udah biasa memang
penyakitnya kayak
gitu

P

Nah bapak selalu
minta nggak ke allah

S

Ya sering to mbak

P

Minta gimana pak

S

Suapaya diberi
panjang umur
kesembuhan
penyakit yang
didalam istri saya
maupun saya
angkatlah ya allah
gitu to mbak jadi
semuanya itu dari
tangan allah itu
cobaan dari allah
yang ndatangkan allah
yang ambil ya harus

Saat ini subjek
sudah terbiasa
dengan penyakit
istri subjek, istri
subjek
juga
mampu
menjalankan
tahajud, subjek
sudah
menyadari
bahwa penyakit
Parkinson
seperti itu.

Subjek
selalu Tahap tawar
berdoa meminta menawar
kesembuhan
untuk
subjek
dan istri subjek,
agar penyakit
diangkat
oleh
Allah,
subjek
juga
menganggap hal
ini
sebagai
cobaan
dari
Allah. Setelah

286

allah gitu to mbak
255

P

Nah yang bapak
rasakan setelah bapak
berdoa

S

Ya saya bisa nangis
nangis sendiri to
mbak saya nggerentes
kehidupan kok
kayak gini manusia
diberi panjang umur
tapi kok seperti ini
datangnya dari allah
ambilah ya allah
segala penyakit yang
ada ditubuh kami
maupun istri saya saya
Cuma bilang gitu tok
mbak

P

Ya dalam merawat ibu
ini bapak merasakan
frustrasi atau stres gitu
nggak pak

S

Oh tidak wong dia tu
malah kalau
ngerawat atau
dikasar malah dia
emosi nanti ada apa
apa dilempari gitu
mbak ya apa apa
dibuangi ada panci
buat masak
dibuang,,,gludak
saya itu satu kecap
dua kecap tapi dia
emosi
mbak,,,glondang
dibuai semua mbak

P

Itu pas kayak gitu
bapak reaksinya
gimana pak

berdoa biasanya
subjek
menangis
sendiri
dan
berpikir keras
mengapa
kehidupan
seperti ini.

Istri
subjek Tidak
sangat sensitif, melewati
subjek
tahap depresi
mengatakan
satu atau dua
patah kata dan
disalah artikan
oleh istri subjek
maka
istri
subjek
akan
melempari
barang
yang
dekat
dengan
istri
subjek,
seperti
panci
dan lain lain.

287

260

265

S

Ya saya dekati to
mbak tak suruh
sadar saya minta
maaf gitu to mbak

P

Pas ibu mbuang
mbuang gitu bikin
bapak mak deg nggak

S

He’eh mak deg kaget
saya
astagfirullahaladzim
saya kok tadi bisa
mengeluarkan suara
seperti itu badhe
istri saya seperti itu
ya tak dekati tak suruh
istigfar saya sendiri
juga istigfar

P

Apa bapak sendiri
merasa lelah nggak
dengan keadaan

S

Memang kalau lelah
lelah tapi tidak saya
rasakan tapi saya
rasakan untuk
pribadi saya sendiri
tidak dikeluarkan
dengan istri gitu lho
mbak, nanti kalau
saya mengeluarkan
bicara sama istri
kalau saya lelah
malah dia lebih
emosi

P

Jadi bapak dipendem

S

Iya dipendem

P

Bapak nggak
ngerasain stres atau
pusing gitu

Saat istri subjek
emosi seperti itu
subjek
mengalah dan
mendekati serta
meminta maaf
kepada subjek.

Hati
subjek
kaget ketika istri
subjek
marah
marah
melempari
barang.
Lalu
subjek
berisigfar.

Subjek merasa
lelah
dengan
kondisi
yang
subjek
alami
tetapi
hal
tersebut
tidak
sampai subjek
ucapkan kepada
orang
lain
terutama
istri
subjek.

288

270

S

Ooh kalau kayak
gitu saya jalan kesitu
nanti lihat apa sudah
bening nanti saya
pulang lagi

P

Berarti bapak sempat
merasakan stres

S

He’eh stres tapi tidak
saya keluarkan

P

Tidak bapak
keluarkan terus bapak
alihkan

S

He’eh keorang lain
gitu lho

Bila
subjek
mulai
pening
dengan
apa
yang
terjadi,
maka
subjek
berjalan
di
sekitar kampung
subjek
lalu
kalau
sudah
hilang
subjek
baru
kembali
kerumah.
Subjek sempat
merasakan stres
tetapi
tidak
sampai subjek
ucapkan
atau
keluhkan
ke
orang lain.

Terus kalau udah
bening berarti bapak
pulang

275

S

Iya pulang

P

Terus a..bagaimana
bapak menyikapi
kondisi saat ini

S

Ya biasa aja mbak
ya soalnyakan
seperti itu ya gimana
tho palingo yo nak dia
ndak isa kemana mana
kebelakang ya saya
antar

P

Hal apa yang
membuat bapak masih
merawat ibu sampai
saat ini

S

Ya baik baik aja

P

Hal apa yang jadi alas
an bapak masih

Dengan kondisi
yang sekarang
subjek
sudah
terbisa bila nanti
istri tidak bisa
melakukan
sesuatu
ya
subjek
antar
atau bantu.

289

merawat ibu sampai
sekarang gitu kan
sakitnyakan lama tho
pak

280

S

He’eh oh tidak ada
kalau alasan tidak ada
mbak wong kayak gitu
buat alasan gimana ya
gak isa paling ya tak
pegang tak tuntun gitu
to mbak

P

Itu kenapa bapak
masih merawat itu

S

Ya masih karna itu
masih tanggung
jawab saya mbak
kewajiban saya mbak
walaupun saya tidak
memberi nafkah
sebagai suami saya
masih sayang sama
dia masih resmi gitu
mbak he’eh gitu mbak
jadi bisa
diumpamakan kakek
kakek ninan ninan ya
seperti ini mbak sakit
ya orang dua apa yang
penderita sama sama
dirasakan saling
tolong menolong

P

Jadi bapak masih
merasakan sayang

S

He’eh mbak sayang
mbak sayang

P

Terus apakah bapak
yakin mampu
melewati cobaan ini
namanya hidup ya pak
ya sakitkan juga

Subjek merasa Tahap
memiliki
penerimaan
tanggung jawab diri
atas
kondisi
yang istri subjek
alami, merawat
istri
subjek
merupakan
bagian
dari
kewajibannya.
Walaupun
subjek
sudah
tidak memberi
nafkah kepada
istri,
tetapi
subjek
masih
sayang terhadap
istrinya hingga
saat ini.

290

cobaan
285

290

295

S

He’eh

P

Juga cobaan cobaan
yang lain dalam
kehidupan

S

He’eh

P

Apakah bapak yakin
dapat melewati itu

S

Yakin insya allah
saya mampu bila
allah masih meridhoi
kehidupan saya
mbak

P

Yang ditanamkan
dalam diri bapak apa
atas kondisi saat ini
yang terjadi dalam
kehidupan bapak

S

Saya tidak
mengeluarkan yang
tidak baik,
mengeluarkan yang
baik baik saja
dengan istri saya

P

Maksutnya
mengeluarkan baik
baik saja ke istri itu
apa

S

Cara perkataan apa
apa sikape itu yang
baik baik aja supaya
dia tidak terlalu
tersinggung gitu loh

P

Ooh gitu

S

He’eh

Subjek merasa
yakin
bahwa
dirinya
akan
mampu
melewati
cobaan ini bila
Allah
masih
meridhoi
kehidupan
subjek dan istri
subjek.

Memiliki
keyakinan
dalam
menghadapi
persoalan

Dengan kondisi
seperti
ini
subjek
menanamkan
dalam diri untuk
menjaga
ucapannya
terhadap istri,
tidak
berkata

Memiliki
anggapan
bahwa dirinya
berharga
sebagai
manusia
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P

S

P
S

300

305

P

Apakah ibu termasuk
sering tersinggungan
gitu pak

yang tidak baik.
Subjek hanya
berkata
yang
baik baik saja.
Supaya
istri
Sering tersinggung
subjek
tidak
sering
tersinggung,
Itu sebelumnya atau… karena selama
istri
subjek
menderita
Ya sekarang ini
Parkinson lebih
terus selama sakit
serng
Hal apa yang
tersinggung.
membuat bapak
mampu melamjutkan
hidup dengan kondisi
seperti ini

S

Keniatan saya
dengan ibu kalau
allah masih meridhoi
untuk
mempertahankan
hidup yamau gimana
lagi, ya kalau allah
sudah memanggil saya
atau ibu ya silahkan
gitu tok to mba semua
ditangan allah

P

Bagaimana bapak
menggambarkan
pasangan bapak ibu
saat ini

S

He’eh

P

Gambarannya kayak
gimana dari bapak itu
seperti apa

S

Oh jauh mbak, kalau
seperti itu jauh,
jauhnya gini
mbakkalau mau
pergi pergi biasanya

Subjek memiliki
niat yang besar
dengan
istri
subjek bahwa
Allah
masih
meridhoi hidup
mereka hingga
allah
memanggil
salah
satu
diantara mereka.

Subjek
menggambarkan
bahwa
kehidupan
subjek
yang

Memiliki
anggapan
bahwa dirinya
berharga

292

orang dua mau
kemana tadinya mau
kejohar misalnya
orang dua sekarang
ibu ndak isa saya
ndak isa adanya
dirumah jadi
pengalaman luar itu
tidak tau tidak bisa
main main walau
kehidupan dirumah
senang tapi kurang
senang tidak bisa
shoping kemana mana
gitu lho mbak

310

P

Ooh emang sering
jalan jalan

S

Ya mulai puasa gini
nganu mbak, saya
sama ibu pergi ke
johar mbelike salin
anak, tiap minggu
tiap hari minggu,
saya libur proyeke
pergi ke johar, dadi
nyicil puasa, kalau
lebaran hargane
mahal, tapi kalau
sebelume puasa gitu
kan hargane kan
ringan biasa

P

Ha’a biasa

S

Dadi satu bulan
sebelume udah nyicil
gitu mbak dulu

P

Berdua gitu ya

S

He’eh berdua orang
berdua, nah kalau dia
senang hati saya
senang, kalau, saya

dulu
dan
sekarang jauh
berbeda, subjek
sudan tidak bisa
keluar berdua
dengan
istri
seperti
yang
dulu
subjek
biasa lakukan.
Subjek
dulu
sering
berbelanja
pakain menjelan
ramadhan setiap
libur
proyek
dengan
istri
subjek
membelikan
pakaian untuk
anak
anak
subjek.
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tidak senang lha dia
senang silahkan jadi
saya mengikuti dia
gitu lho mbak.

315

320

P

Terus namanya hidup
kan ada kejadian yang
gak terduga

S

Oh he’eh

P

Nah gimana bapak
nerima kejadian
kejadian tersebut
dalam hidup bapak

S

Oh iya,, gini mbak
kalau masalah
kejadian seperti itu
misalnya saya sesek
ya mbak, kalau satu
jam dua jam gak
bisa sembuh
sembuh, itu tidak
ada yang mendekati,
itu saya bisa gembor
mbak

P

Ouhm

S

Gembor teriak teriak
gitu to mbak, nah
nanti dia baru baru
yang mendekat, nanti
baru bisa seperti
semula

P

Itu bapak gak ada
yang mendekati itu
bapak gak ngomong
apa gimana pak

S

Gak ngomong

P

Oh bapak emang gak
ngomong

Subjek
selalu
berusaha
mengatasi
masalahnya
sendiri seperti
sesak nafas tiba
tiba,
subjek
diam
bila
hingga satu jam
sesak
yang
subjek rasakan
tidak hilang dan
tidak ada yang
mendekati
subjek
maka
subjek
akan
berteriak.

294

325

S

Gak ngomong , kalau
bisa kan saya atasi
sendiri, tapi kok ya
gak isa lha itu baru dia
yang mendekat
ngatasi, itu klo dipejet
sini mbak bisa rendah
rendah gitu

P

Nah gimana sikap
bapak kan dulu kan
keadaan sehat sehat
aja kan ya pak ya

S

Heem

P

Nah tiba tiba di tahun
2005 2006 an, ibu tiba
tiba sakit nah kayak
gitu gimana bapak
menerima hal itu

S

Menderita mbak
menderita soalnya
kalau di tunggoni
ndak bisa dapat apa
ndak bisa punya
hasil kalau di tinggal
kerja yang dirumah
tidak ada yang
ngerawat, anaknya
kerja semua, terus ada
bayi kecil gitu lho
mbak, menderita, jadi
apa adanya tetel tetel
to mbak jual buat
sangu kehidupan di
rumah gitu

P

Apa apa dijual gitu

S

He’eh

P

Bapak dulu
proyekannya…

Subjek merasa
menderita
dengan kondisi
istri subjek yang
pada waktu itu
tidak dapat di
tinggal,
istri
subjek tidak ada
yang merawat
selain subjek,
hal
tersebut
membuat subjek
tidak bekerja .
walaupun
sebelum sakit
subjek sempat
mencari solusi
dengan
berkebuh untuk
dapat memiliki
penghasilan
subjek
mengatakan
bahwa dirinya
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S
330

335

P

Bangunan

menderita
dengan kondisi
Itu pas ibu belum sakit sperti itu.

S

Iya, ya pas ibu belum
sakit sampai ibu
sakit, walaupun
terus ibu sakit terus
ndak isa di tinggal
terus ndak isa kerja

P

Terus pas bapak gak
kerja ibu gak bisa
idtinggal bapak
nyambi apa gitu pak

S

Ya itu nyangkul
nyangkul di lahan
belakang, kalau
makannya anak saya
yang pertama

P

Itu nyangkul apa pak

S

Nyangkul tanah
nanti di tanemi
singkong, tela
rambat, kentang
item, kacang tanah,
apa adanya ditanem
nanti kalau sudah
wayahe dijual ya
dijual itu nanti buat
keinginan, kepengen
apa nanti bisa, buat
beli, memang
menderita mbak

P

Nah gimana sikap
tetangga sekitar pak

S

Ya paling kok tangane
ngene ngene, tangane
goyang bilang gitu to
lha nanti kan bilang
mbok yo di perisake,

Tetangga selalu
memberi saran
kepada subjek
mengenai
kondisi
istri

Tidak ada
anggapan
aneh
mengenai diri
dan orang

296

subjek
untuk lain
di periksake neng
segera berobat.
puskesmas kono,
pumping durung
kasep, memberi
saran, dadi saya
disini tu apa orang
tuh baik mbak
dengan saya tuh baik
semua

340

345

P

Tetangga tetangga

S

He’eh soalnya saya
tidak pernah nganu
orang, soalnya saya
kegiatan masyarakat
ikut ikut jadi

P

Jadi ada gak anggapan
buruk terhdap
keluarga bapak, atau
mungkin rasan rasan
atau apa

S

Oh ndak ada

P

Bapak ndak pernah
denger

S

Tidak pernah denger

P

Nah kalau dalam diri
bapak pernah
memiliki perasaan
buruk nggak terhadap
orang lain kayak
curiga atas kehidupan
bapak saat ini

S

Oh ndak mbak kalau
di kampung sini
nggak ada mbak
malah kasian semua
mbak, sama saya ya
kasian sama ibue
kasian, Alhamdulillah

Subjek
juga
tidak memiliki
anggapan buruk
dengan kondisi
sekarang,
tetangga sekitar
subjek merasa

Tidak ada
anggapan
yang aneh
mengenai diri
dan orang
lain
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bojomu loro koyok
ngono koe iso
ngerawat kok malah
kowe dewe loro,
malah dulu di tileng
ada yang orangnya
cantik mbak,
orangnya
cantikistrinya bojone
ngganteng, pas saya
mau masuk ruang
poli kan mbak, itu
kan jalan ndak isa
tangane, dia itu
tertawa terus saya
bilang mbak jangan
tertawa allah itu
masih memberi
mbak banyak lho
mbak, masi dikasih
banyak ndak ibue,
saya bilangi gitu

350

P

Bapak sakit hati gak
pak

S

Ya sakit hati mbak,
kok di tertawai,
tidak di tolong kok
malah di tertawai
gitu

P

Berarti bapak
menyikapinya
langsung di omongke

S

He’eh di omongi,
nanti ki dia dari allah
masih dapat bagian
saya bilang gitu

P

Nah pada saat itu pak
bapak ada rasa malu
gak

kasian
atas
kondisi subjek
dan istri. Tetapi
subjek pernah
mengantar istri
subjek ke rumah
sakit dan saat
istri subjek tidak
dapat berjalan
ada
cewek
cantik
menertawakan
subjek dan istri
subjek
kemudian
subjek
menasehati
orang tersebut.

Walau subjek Tidak ada
sakit hati atas rasa malu
perlakuan
tersebut tetapi
subjek
tidak
malu
atas
kondisi
yang
sedang subjek
hadapi
walaupun
subjek merasa
hal
tersebut
menghina
subjek.
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355

S

Tidak

P

Nggak..

S

Tidak,, kalau di rumah
sakit itu malah seperti
masa muda mbak, nak
keluar ya tak tuntun
nanti sampek jalan
raya tak tuntun, di
ruang poli tak tuntun
mbak

P

Itu waktu bapak di
gituin sama orang lain
itu pak ada yang
nertawain kondisi ibu
saat itu bapak ga
ngerasa malu

S

Tidak,,, tidak ada
malah orang lainnya
bener dikatakan
seperti itu soal nya
disitu tidak ada
orang sehat mbak,
mesti orang sakit,
semua

P

Dia berarti secara
terang terangan ya pak

S

Ha’a iya kan itu
menghina mbak,
tertawa kan
menghina, lihatin
kok tertawa terus
saya lanjutkan, saya
bicarakan

P

Dengan kondisi
seperti ini membuat
bapak membatasi
bergaul dengan teman
nggak atau tetangga

Kondisi saat ini
tidak membuat
subjek
membatasi
dalam bergaul,
istri subjek juga
masih
jsering
kedepan gang
rumah sehabis
minum obat.
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360

365

370

S

Tidak tidak, malah
dia sok sering
sampek kedepan

P

Ibunya

S

Ha’a

P

Terus bapak nemenin

S

Ndakk, kalo kan pagi
mbak, dia habis
minum obat nanti
jalan kesana, lha ko
ndi aku seko ngarep,
Alhamdulillah bisa
tekan ngarep, hehe

P

Oh berarti ibu tetep
jalan – jalan

S

Ha’a hehe kalo sudah
minum obat satu jam
dua jam sampek tiga
jam, nanti kan biasa
mbak

P

Kalo minum obat
sendiri itu ibu minim
sendiri atau apa

S

Minum sendiri,,
minum sendiri

P

Masih bisa pak

S

Masih bisa

P

Ibu yang kesusahan
diapanya biasanya

S

Ndak ada mbak

P

Atau mungkin pakai
bajunya

Saat ini istri
subjek mampu
melakukan hal
yang dulunya
tidak
dapat
dilakukan oleh
istri subjek

300

S
P

375

380

Oh tidak kalo
sekarang
Alhamdulillah dah
bisa semua

P

Kalo dulu pak

S

Kalo dulu ndak isa.
Soalnya tangannya
gini terus kalo mo
makek kan ndak isa
mbak, lha itu
tanggung jawab saya

P

Berarti ibu awal awal
ya pak

S

Iya awalee

P

Terus adanya
pengobatan

S

Alhamdulillah bisa

P

Bagaimana bapak
menyikapi kehidupan
bapak saat ini

S

Kehidupane ya itu
hanya nganu mbak,
madep mantep

P

Oh madep mantep

S

madep mantep kalo
makan ya sudah ada,
kalo makan udah
ada anak yang
memberi walaupun
kalo ada keinginan
apa apa tidak bisa
keturutan tidak bisa
pergi sendiri, meh
kepingin ini kepingin
itu tidak bisa cari
sendiri, ya jadi apa

Subjek
menjalani
kehidupannya
dengan
memiliki
keyakinan, dan
menerima apa
adanya, perihal
makan subjek
sudah ada yang
memberi makan
yaitu
anak

Memiliki
keberanian
memikul
tanggung
jawab atas
perilaku
sendiri

301

adanya madep mantep subjek.
saya yang di dalam
rumah mbak yang
saya makan, kalo anak
saya itu beli ikan ya
saya ikut makan ikan,
kalo terong ya ikut
makan terong, soalnya
saya tidak bisa keluar
sendiri cari sendiri
385

390

P

namanya sakit
Parkinson kana da
kesusahan jalan pak

S

ha’a

P

bicara agak susah

S

ha’a

P

gitu kan pak, nah itu
apa yang bapak
lakukan sebagai
pasangan dari istri
yang sedang sakit
Parkinson

S

Emang dia klo bicar
sulit mbak, kalo saya
kan belom tuli mbak,
ada apa saya bicara
aja masing dengar, dia
kalo bicara kan agak
sulit, he’e ada apa he
ada apa sampek tiga
kali nanti baru jelas
gitu memang sulit
pembicaraanya emang
sulit, nanti kalo pas
dia bahagia ya gtu
bisa ceplos gitu nanti
kalo tidak pas umat
gitu sulit

302

395

400

P

sering kumat pak

S

nah itu agak kakike
kan gitu

P

Terus sebelum ini
sblm bisa mandi itu
bapak yang ..

S

kalo dulu kalo mandi
mandi sendiri mbak
penteng kan kalo
melepas baju, itu kan
saya

P

selalu bapak

S

ha’a kalo mandi ya
mandi sendiri

P

itu mulai tahun berapa
ibu bisa pakai baju
sendii

S

kalo itu gak nganu
mbak gak keingetan
kalo masal penyakit
sembuh atau tidak itu
lupa saya mikire
penyakit itu

P

terus apakah pernah
ada orang yang
mencela bapak dengan
kondisi pasangan
bapak saat ini selain
tadi yang bapak temui
di rumah sakit

S

oh tidak ada, ndak
ada

P
jadi dari keluarga
sendiri paak pihak ibu
S

ndak ada

Dari
pihak
keluarga
dan
sekitar subjek
tidak ada yang
menyela subjek
atau
menyalahkan

Adanya
objektivitas
menerima
celaan atau
pujian

303

405

410

P

ada yang
menyalahkan bapak
nggak

S

oh tidak ada malah
sama saya tuh
sayang, adik adiknya
dia tuh malah
sayang sama saya,
pakde bisa ngerumat
mbakyu gitu lhoo

P

kalau dari keluarga
bapak sendiri tau kan
pak

S

oh malah sayang
sering telfon sini

P

jadi bapak ndak ada

S

ndak ada kendala
masalah keburukan
ndak ada mba

P

nah terus bapak juga
bilang ngasih
dukungan bilang sabar
atau apa bpak
menanggapinya
gimana

S

ya saya tanggapi
dengan baik,
memberi saran saya
sendiri tidak ada
yang memberi saran
belum tentu saya
keingetan, gitu mbak,
ini kan kakaknya
bawah sini, gitu
membeli saran, kalo
sore gitu apa apa,
kalau dia masak apa
nanti dikasih sini,
gorengan apa,

subjek
atas
kondisi
istri
subjek, subjek
mendapat
dukungan dan
pujian
bahwa
subjek
bisa
merawat
istri
dengan baik.

Subjek
menanggapi
baik apabila ada
yang memberi
saran
kepada
subjek

Adanya
objektivitas
menerima
celaan atau
pujian
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gorengan apa baik
semua mbak

415

P

bapak seneng ga di
perlakukan seperti itu
perasaanya gimana

S

ya biasa aja mbak, di
tolak gimana di terima
gimana, ya biasa biasa
aja

P

terus bagaiaman
bapak menanggapi
kekurangan yang ibu
miliki

S

ya memang kalao
dirasakan gimana ya
mbak, gak bisa pergi
sendiri gak bisa
kemana sendiri, jadi
ya apa adanya di
rumah, apa ada nya
yang di dekat saya,
wong saya jalan sini
indomaret aja nanti
kempis kempis mbak,
heeh jadi ndak isa
kemana mana dadi
apa adanya yang di
dalam rumah ya apa
adanya yang di
rumah ini yang saya
makan

P

nah kalo kekurangan
dalam ibu sendiri gitu
yang saya maksutnya
pak, bapak
nanggepinnya gimana
kan ibu kayak dirinya
apa apa bisa sendiri.
Sekrang enggak

Dengan melihat
kondisi seperti
itu
subjek
menerima apa
adanya yang ada
dirumah.
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420

S

oh nggak ibu gak
pernah bilang o mbak,
kekurangan apa
kekurangan apa apa
adanya

P

kesulitanya gitu

S

ndak ada paling
kesulitan dia dia
pengenkan tuh gulo
pasir teh, gitu to buat
minum, oh ya kayu
lengo kampak kayu
lengo kayu puteh itu
tok

P

berarti bapak pernah
ga kayak
menyalahkan atau apa
atas kondisi ibu

S

oh tidak mbak

P

kayak dulu sulit pakai
baju, terus mungkin
bapak emosi ata apa
terus kok kyk ih kok
gk bisa

S

oh klo bisa semua
orang ya mbak
jangan sampek
menyalahkan orang
sakit itu soalnya
rdho dari allah
mbak, cobaan dari
allah, berarti kalo
dia nyalahkan orang
sakit nyalahkan
allah mbak, jadi apa
adanya pasrah dengan
allah gitu

P

berarti bapak ga
menyalahkan ibu

Subjek
juga
tidak
menyalahkan
istri subjek atas
penyakit yang
dideritanya.

Tidak
menyalahkan
keterbatasan
atau
kelebihan

306

425

430

S

tidak tidak
menyalahkan
soalnya memang
seperti itu
kondisinya hehe

P

apa yang bapak
lakukan atas
kekurangan kondisi
istri saat ini

S

kalo kekurangan saya
sendiri tidak tahu dia
tidak cerita o mbak

P

ohh pokoknya dijalani

S

he’eh dia tidak cerita
kurang ini kurang iki
tidak bicara apa apa
ya sudah hehe

P

kalo boleh tau awal
awal ibu sakit ibu
dapat diagnose dokter
ketileng selain ga bisa
pakai baju gak bisa
apa pak ada kejadian
apa gitu pak mungkin
pas makan gak bisa
nyendok atau apa

S

oh kalo makan tadinya
emang gak bisa
nyendok mbak jadi
kalo nyendok mawut
semua gak ada
bantuan, kalo tau ya
dapet bantuan kalo
gak tahu ya tidak ada
yang mbantu ya sak
cukupe nanti nak sak
sendok itu penuh
sampek atas Cuma
separo ya sudah Cuma
separo hehe sampai
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kemulut dia, saran
dokter ya itu
pokoknya suruh sabar,
berdoa nyuwun pada
allah, memang
penyakit seperti ini
P

pas ibu sakit seperti
ini tahun 2005 2006
bapak usia berapa

S

dua ribu, saya
kelahiran 54 o mbak
sekarang saya 64 kalo
2005 2006 sekarang
19 umur 63 eh po 53
saya usianya

P

eh itu sekarang bapak
usia 64 ya

S

iya 64 heeh 64 mei ini
mbak,,,heeh 64
tanggal 14 ulang tahun
ini, tapi gak ada ulang
tahun, adanya ulangan
aja

P

yauda segini aja dulu
saya Tanya tanyanya
ya pak ya

S

oh iya mbak

P

nanti kalau ada
tambahan lagi saya tak
main kesini

S

saya mengucapkan
terimakasih mbae sudi
lah datang kerumah
saya seperti ini
menghadapi apa yang
saya derita apa yang
di derit istri saya gitu
mbak, jadi mbae kalo

435
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membutuhkan orang
sakit kok dibutuhkan,
Alhamdulillah, lha
saya minta tolong
Parkinson apa yang
bisa mengurangi
penyakitnya.
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LAMPIRAN B
VERBATIM INFORMAN TAMBAHAN
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VERBATIM INFORMAN TAMBAHAN SUBJEK 1

Nama

: Sri Baroto

Usia

: 56

Status

: suami subjek (penderita Parkinson)

P

: Fitra Reza Maulida

S

: informan subjek 1
Baris
1

5

10

15

Pelaku
P

Hasil wawancara
assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

S

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

P

pak saya fitra reza maulida saya dari fakultas psikologi
unissula

S

iya

P

nah saya sedang melakukan penelitian, kira- kira bapak
bersedia untuk jadi subjek saya?

S

iya heeh.. bersedia mba icak

P

bapak namanya siapa, lahir dimana bisa diceritakan?

S

em iya, nama saya sri baroto saya lahir di semarang

P

terus pendidikan terakhir bapak?

S

pendidikan terakhir saya s1 jurusan hukum

P

oh jurusan hukum, terus pekerjaan bapak sebelum bapak
sakit apa pak?

S

Di marketing di sampoerna

P

Itu kerja udah berapa lama pak?

S

Saya disana itu 22 tahun ya

P

Nah bapak aslinya dari mana?

311

20

25

S

Semarang

P

semarang mana pak kalau boleh tau?

S

semarang barat ya kalau dulu

P

oh semarang barat

S

di jalan sosro k aminoto

P

terus tahun berapa bapak mengalami tanda – tanda
Parkinson

S

tahun duaribuu... dua ribu... 2016 san

P

2016.. itu tanda- tanda nya seperti apa pak ? bisa
diceritakan

S

yang.. yang perama itu kaku ya

P

iya

S

kaku.. terus, setelah kaku berlanjut ke tremor, tremor
di tangan dulu ya, tangan dulu sebelah kanan, terus
kaki kanan

P

terus apa yang bapak lakukan pertama kali ketika tau
tanda – tanda itu ada di diri bapak?

S

yang pertama kali saya konsul ke dokter dulu, dokter
saraf, karna saya tinggal di kudus, saya di dokter saraf
kudus. Seperti biasa teruss obat obat obat terus akhirnya
saya sendiri yang jadi bosan minum obat terlalu banyak,
saya cari ahlinya dokter saraf yang memang mendalami
masalah penyakit saraf ke surabaya, sebelum itu ke
profesor widyastuti, di profesor widyastuti itu pun
banyak banget pasien – pasien parkinson ya.. tapi saya
lihat kok dari dosis pemberian obatnya terus dari Pewnya
ke saya kok saya kurang yakin kalau profesor
widyastuti benar – benar mendalami masalah
parkinson. Akhirnya saya cari tahu di google saya
dapat nasional hospital itu ada dr fahmi, ahmad fahmi
dia ternyata dokter khusus mendalami masalah parkinson
jadi semua penyakit parkinson konsultasinya sama beliau,
dan saya disana setelah beberapa kali pertemuan dikasih
obat ternyata cocok dengan obatnya dan dengan model
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P

terus bagaimana tanggapan ibu pada saat itu? Pada saat
tau bapak ada tanda – tanda Parkinson

S

Tanggapannya ya... hem.. ya biasa aja

P

biasa aja?

S

heem ya terus ada kagetnya juga tapi akhirnya jadi
biasa

P

ada kagetnya yaa. pada tahun berapa dan di diagnosis oleh
siapa pak berarti di semarang itu ya pak?

S

nah heem.. dua ribu berapa ya 16 atau 15 gitu

P

2015 tadi kata ibu terus bagaiamana bapak menyikapi
pertama kali ketika bapak terdiagnosis parkinson?

S

yaa... gini yaa.... down juga, karna kan saya sering
aktivitas juga, jadi aktivitas – aktivitas yang dulu bisa
saya lakukan itu menjadi gak bisa, kemudian menjadi
tidak bisa optimal gitu mbak, otomatis saya down juga
secara mental ataupun secara fisik. Dulu kita bisa
melakukan sekarang kok gak bisa, gak bisa itupun bukan
gak bisa 100% tapi separo aja, nah itu gak bisa saya
lakukan otomatis kita down juga

P

down juga, nah posisi bapak terdiagnosis itu sudah atau
masih bekerja?

S

sudah tidak, saya tahun 2010 tuh resign mbak. Resign
dari sampoerna tugas terakhir itu di ambon di maluku.
Setelah resign itu 4 tahun 5 tahun itu bener ya... setelah
resign itu saya baru kerasa kenak parkinson itu. Awalnya
emang kaku kaku gitu ya mbak ya..

P

iya kaku kekakuan otot, nah itu kakunya dirasakan dulu di
kaki pak?

S

ha’a... semua dikanan

P

tapi pas itu bapak di kaki dulu atau tangan bapak
ngerasainnya
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S

tremornya ditangan dulu

P

tremornya di tangan, kakunya pak?

S

Apanya

P

kakunya pak kekakuan ototnya itu dimana?

S

iya di tangan dulu , dibagian sini di jari – jari, nah.... dulu
malah saya kira rematik mbak

P

oh iya pasti ngiranya gitu

S

nah obatnya habis gak ilang – ilang terus kecuali rematik
saya pikir ada kolestrol atau darah tinggi, tapi ternyata
normal semua

P

terus
pengobatannya
seperti
pengobatannya yang di semarang

S

semarang atau Surabaya

P

semarang dulu

S

kalau di semarang Cuma obat untuk saraf , kemudian
untuk luarnya fisioterapi.

P

itu bisa diceritakan gak pak visio terapinya seperti apa
gambarannya

S

fisioterapinya mengurangi kekakuannya, supaya otot –
otot kita lebih fleksibel. Kalau parkinson itu mesti
awalnya kaku. Nah itu di gerakan supaya fleksibelitasnya
itu muncur lagi.

P

terus untuk biaya sendiri pak?

S

Apanya

P

biaya pengobatan seperti apa, biaya sendiri atau kayak
bpjs atau apa gitu

S

biaya sendiri sih sejauh ini.

P

dari yang pertama sampai sekarang?

apa

pak,sistem
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S

iya dari pertama sampai sekarang

P

terus setelah bapak dari semarang itu gak cocok, terus
proses bapak menemukan dokter yang menemani bapak
itu gimana?

S

saya pertama kali nanya informasi di dokter semarang
dulu. Ternyata belum sampai ke dokter fahmi, saya pikir
– pikir kok terlalu, gak.. gak ada relevansinya dikasih
rekomendasi dari semarang itu. Saya berusaha cari sendiri
cari informasi – informasi sendiri, lewat google saya baca,
kemudian saya pertimbangkan terus saya nanya refrensi –
refrensi dari temen – temen yang lain juga, ternyata saya
direkomendasikan untuk ke dokter fahmi

P

itu pas pertama kali kesana langsung terdiagnosis gitu
pak?

S

iya langsung

P

nah setelah bapak sakit itu, dampak yang paling kerasa
dalam kehidupan bapak itu apa selain fisik. Mungkin dari
segi sosial atau ekonomi?

S

yaaa... untuk dari sisi ekonomi untuk pembelian obat ya
saya alhamdulillah tidak mengganggu perekonomian,
nah dari segi psikisnya aja , dari yang kita bisa menjadi
tidak bisa itu kan dampaknya besar sekali

P

itu yang bapak rasakan down, stress atau seperti apa?

S

down stress kemudian apa ya , tapi downnya saya gak
begitu berat saya kan ikut organisasi organisasi, tingka
kelurahan, di desa saya juga ikut, jadi saya terus
bersosialisasi dengan orang – orang jadi gak terlalu down
banget gitu lho mba

P

nah itu ketika bersosialisasi posisinya bapak sudah sakit
ya pak

S

iya sudah

P

nah itu tanggapan teman – teman atau tetangga sendiri
kayak gimana?

S

tanggapannya kayaknya ya biasa aja..
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P

tapi ada omongan – omongan yang kayak gak ngenakin di
hati bapak gitu ada pak?

S

iya ada

P

seperti apa pak

S

jadi apa ya.. saya tuh kan kalau duduk terlalu lama
dibawah itukan tremornya muncul karena capek terus
apa sirkulasi darah kan gak lancar. Ya otomatis kan saya
harus pakai kursi. Tapi saya sih ngelihat mungkin karna
faktor pendidikanya juga sdmnya terbatas dia kan gak tau
sakit apa. Saya pelan – pelan ngomong ke ketua rtnya
supaya mereka tahu. Dikira mereka tremor itu aa ya...
dikira apa penyakit apa atau apa kan dia gak tau parkinson
itu gak tahu. Kok bpak broto sikile obah – obah dewe,
tangane ngopo.. nah saya kan menjelaskannya pelan –
pelan. Karena dijelaskan kayak apapun mereka gak tau
kurang... hm konotasinya kan juga. Nah makanya saya
biarkan dulu biar mereka cari tahu. Terus pelan – pelan
saya kasih tau pengurusnya. Tapi tetep saya gak mau
nutup dari kegiatan sosial saya. Jadi downnya gak terlalu
berat.

P

nah itu kan tanggapan dari tetangga – tetangga sekitar ya
pak. Nah kalau dari teman bapak, mungkin teman kuliah
atau rekan kerja kayak gitu ada yang tau juga gak pak?

S

yaa paling ...... gak berani nanya sih . Cuma dia
ngelihatin aja sih. Kalau tanya ya akan saya jelaskan,
tapi kalau dia gak nanya kan ngapain saya jelaskan
mungkin dia gak tertarik atau gimana.

P

terus hubungan ke anak sendiri berpengaruh gak pak
ketika bapak udah terdagnosis. Mungkin yang dulunya
dekat terus sekarang gimana?

S

enggak – enggak..... karna saya tetap bersosialisasi, dan
saya ada antisipasi obat jadi saya masih baik – baik aja sih

P

atau emang konsep keluarga bapak saling peduli satu
sama lain?

S

iyaaa... saling peduli
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P

jadi emang deket ya pak hubungannya

S

kan kayak bapak ngelihat saya, bapaknya mbak ica kan
baik – baik saja kayak orang gak sakit, jadi selama saya
masih di backup sama obat gak begitu muncul ininya
tremor. Terus pola berpikir saya kan juga masih masih
wajar – wajar saja. Gak terlalu down lah.

P

terus dukungan keluarga seperti apa pak

S

kalau dukungan keluarga ya memberi semangat yang
terpenting bagi saya juga.

P

itu keluarga kecil bapak atau kayak adiknya bapak

S

keluarga kecil

P

kalau keluarga besar seperti apa pak?

S

kalau keluarga besar sih menganggapnya saya masih
sehat – sehat saja sih.

P

jadi kurang... malah.. malah gak tau gitu pak?

S

gak tahu , malah kadang yang jelasin istri.

P

jadi dukungan keluarga yang bapak dapatkan itu ya
keluarganya bapak?

S

iyaa ha’a. Saya gak minta dukungan sampek eksternal
yang lain enggak. Karena saya kepikiran juga, ya mereka
kalau pikirannya sampek situ, kalau gak malah
jadi...(bapak tersenyum)

P

nah itu dukungan selain memberi semangat itu apa pak?

S

selain memberi semangat ini mbak, istri ngingeti saya,
kalau kerja atau mikir jangan capek- capek , saya itu ini
mbak, terbiasa gak mau diem, saya diem di depan tv
sampek berjam – jam lama itu saya paling gak suka.
Karena mungkin prinsip saya dulu di marketing , saya itu
kan orangnya gak mau diem, terus saya selalu berpikir
untu satu perubahan – perubahan baik, jadi saya
terdagnosa parkinson pun saya masih berpikiran, masih..
masih.. punya motivasi hidup yang tinggi juga.
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P

terus bapak mengalami depresi gak pak, seperti yang
dialami kebanyakan penderita parkinson?

S

iya mengalami tapi gak parah

P

itu di tahun – tahun...

S

awal di tahun awal

P

itu depresinya bapak ngapain terus tingkat depresi seperti
apa?

S

ini... depresinya saya menyendiri, menutup diri, terus
saya pikir- pikir, kalau saya begini terus akan merugikan
saya dan keluarga saya. Jadi itu tak buang jauh- jauh.
Makanya saya tetap beraktifitas sosial seperti biasa.

P

itu terjadi berapa lama pak depresinya?

S

hampir... hampir dua tahun mbak

P

ohh dua tahun jadi bapak bener- bner kepikiran
menyendiri

S

iyaa... ha’a dua tahun kalau skerang wes gak tak pikir

P

terus pernah gak bapak merasa putus asa sama sakit yang
diderita bapak

S

tidak

P

waktu awal, sebelum menemukan dokter fahmi kan itu
kayak gak ada perubahan kan

S

ha’a

P

nah itu bapak merasa putus asa ga?

S

tidak saya tidak merasa putus asa, saya cari jalan terus.
Sampek ketemu dokter fahmi, kalau putus asa kan udah
diem gitu, saya gak mau seperti itu, karena hidup saya kan
masih panjang. Saya dibutuhkan oleh istri, dibutuhkan
oleh anak anak, dibutuhkan oleh lingkungan juga. Kalau
saya terus putus asa itu gimana, gak boleh seperti itu. Jadi
tetep saya sellau cari solusi.
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P

nah setelah bapak sakit ini bagaiaman peran ibu dalam
kehidupan bapak?

S

peran ibu ya sangat penting juga. Selalu ngingetin
saya, kalau .. kalau bikin apa – apa... selalu ngingetin,
pah mbok yo ojo capek – capek kadang – kkadang saya
lupa, saya lupa bahwa saya sakit parkinson , jadi lupa
terus terlalu banyak kegiatan. Yang terakhir ini kan saya
ikut kegiatan pelatihan pengembang biakan ikan air tawar
di deket kampus unes situ. Saya kan juga punya koskosan
disana, saya juga jadi warga disana otomatiskan , nah itu
ada pelatihan dari dinas perikanan kota madya, pelatihan
pengembangan ikan air tawar saya mengikuti itu kemarin
dua hari. Saya apapun yang sifatnya baik seperti itu syaa
ikuti.

P

nah itu bapak ikut pelatihan itu selain itu apa aja pak?

S

selain budi daya ikan air tawar itu juga dulu pernah ikut
pelatihan... apa agak lupa.. tanaman hidup kuning saya
juga ikut, terus apalagi, banyak og pelatihan – pelatihan
yang saya ikuti.

P

nah itu bapak tau pelatihan – pelatihan itu dari mana pak
kok bisa ikut

S

kadang dari... temen..
banyak ngasih info juga.

P

pelatihan – pelatihan itu biasanya diluar kudus pak?

S

iya diluar kudus

P

itu gak mengurangi rasa semangat bapak, karena jauh
terus kondisi bapak yang seperti ini

S

gakk... enggak.. saya kalau udah gitu nggak mikir ini sih
mbak, gak mikir kondisi saya kadang saya nyetir sendiri
mbak semarang, luar kota masih kuat, Cuma manajemen
ya, manajemen pribadi penting, jadi manajemen diri
sendiri itu artinya kalau kita mau capek ya jangan sampek
capek, istilahnya kalau kita mau ngerjain sesuatu itu ya
kalau gak kuat ya jangan di paksakan. Kita harus tau
kemmapuan tubuh kita sendiri, kondisi kita sendiri, kalau
kita gak manejemeni diri kita sendiri nanti tubuh kita
protes kan. Nanti malah jadinya sakit.

terus dari, dari temen media
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P

iya pak memang harus di kelola dengan baik

S

pengelolaan itu penting sekali mbak. Karena itu akan
berdampak pada sakit kita. Misal kayak kita sakit
parkinson, kita olahraga terlalu over itukan gak boleh
juga, gak boleh berelebihan , nah kita juga ngatur diri kita
sendiri

P

terus kalau bapak berobat sejauh ini apa istri selalu
menemani?

S

kadang kadang... kalau ibu masih repot ya enggak,
berangkat sendiri naik bis.

P

masih itu pak, gak takut gimana – gimana dijalan.

S

saya gak pernah merasa ada rasa takut seperti itu. Jadi
kalau pas ibu banyak kerjaan, anak saya gak mau saya
ajak ya saya berangakat sendiri, naik bis, bis nusantara
dari sini, langsung surabaya, berangkat pagi gitu to mbak,
jam enem, sampek surabaya jam dua belasan lah,
langsung ke nasional hospital, janjian dulu erus saya
pesen hotel, sorenya baru saya periksa, terus besoknya
saya balik lagi kesini. Saya gak maksa sih kalau ibu lagi
repot. Anak – anak banyak kerjaan ya wes...

P

itu pengobatan di dokter fahmi waktunya berapa kali pak?

S

Cuma sekali, enam bulan sekali.

P

setiap enam bulan sekali bapak check up kesana?

S

ha’a yang ngasih enam bulan ya dokter fahmi sendiri,
bukan saya , bapak gak begitu parah parkinsonnya udah
bapak enam bulan sekali kesini aja terus perbulannya saya
kirimi obat dari sini. Jadi saya tiap bulan begitu obat saya
habis saya minta ke bagian farmasi yang disana, langsung
dikirim kesini, saya langsung transfer, jadi gak tiap bulan
harus kesana

P

jadi intunganya sama dokter fahmi udah berapa lama
pengobatan disana?
berapa lama... kalau dua tahunan ya lebih. Coba nanti
tak cari filenya yang pasti.besok senin saya tak tanya ke
bagian administrasinya. Kayaknya kalau dua tahun udah
lebih tuh.

S
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VERBATIM INFORMAN TAMBAHAN SUBJEK 2

Nama

: Khotimah / Neng

Usia

: 40

Status

: Anak menantu

P

: Fitra Reza Maulida

S

: informan subjek 2
Baris
1

5

10

Pelaku
P

Hasil wawancara
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, disini aku
pengen tanya tanya ke mbak sebagai anak dari ibu karmini
ya, kalua bias suaranya agak keras

S

Iya

P

Siapa nama mbak?

S

Yang aslinya aku khotimah tapi panggilannya neng, mbak
neng gitu aja

P

Mbak anak keberapa

S

Saya ini anak mantu

P

Oh anak mantu, mbak nya tinggalnya berarti dirumahnya
ibu..

S

Iya,, nemenin bapak mbek ibu soale kan anak anak’e udah
pada keluar gak ada yang mau nemenin terpaksa anake yang
laki yang satu itu

P

Anak laki,, berarti suamine mbak itu anak

S

Anak ke dua

P

Terus mbak tinggal disitu udah sejak lama berarti

S

Dah lama,, dari

P

Awal menikah,,
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S

Ha’a

P

Nah mbak tau ga bagaimana awal bapak sakit itu

S

Awal nya itu… hehe lupa ik, yaa tiba – tiba itu ya gak tau
ya tiba tiba kok dia itu tangannya (sambal meraktekin tangan
gemetar) gemetaran gitu lha lama kelamaan kok tambah
parah gitu lho nah kita gak tahu

P

Nah pas pada saat itu seingatnya mbak reaksi apa yang ibu
lakukan pada saat mengetahui itu

S

Ya di periksain tapi katanya ndak apa apa, di periksa katane
ndak papa, terus ya itu kan ada bapak wajib periksa lha
penyakitnya tuh ada diabetes, kolestrol tinggi sama itu apa…

P

Parkinson saraf,,

S

Ha’em….

P

Terus pada saat tahu itu,, ibu ada perilaku apa sih yang mbak
lihat dari ibu ke bapak waktu tahu,, dulu kan sakitnya
diabetes,

S

Heem

P

Nah sekarang kena saraf kan mbak, nah disitu itu yang mbak
lihat perilaku ibu itu seperti apa pas pertama tahu bapak sakit
yang kayak gemetar

S

Ya biasa aja.. seperti hari hari biasa, ndak ada yang
corone wes gimana gitu ya ndak, biasa, cuma bapak ki
wonge yo angel juga sih, nak di nganu ngene yo gak mau,
ngene yo gak mau, maune itu ya itu, bapak ki nesunan nak
ga sesuai karo seng diinginke bapake gitu lho

P

Nah pas bapak kayak gini gak mau, itu tu yang gituin ibu?

S

Misale maune ki ini, lha dokter ki bilange gak boleh, bapake
maune ini maeme, lha missal maune maem si A nah
doktere bolehe si B nah bapak ki maune tetep A, nak gak
mau yaudah nesu gitu

P

Nah itu sikape ibu gimana

S

Sikape ibu ya kadang, gimana ya,, apa yaudah didiemin
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kadang sana bilang sama anake ko seng nganu ki anake gitu
lho, pak kin gene ngene ngene yawes maune opo ko anake
bilang gitu tak belike yawes muter muter, ndak ad awes yang
laine wae terus akhire yam au si B itu.
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P

Sikape gitu

S

Ha’a bapak ki orange angel tenan, wong kemarin wae pas
periksa ga jadi itu to mbak, mau nya gudeg udah di kasih
uang anake di semayani ndak mau, tutup, terus pak mau
maem apa ibu e bilang gitu to, ndak mau diem wae,
ditanyain diem wae yak an ibu jadi serba salah to, serba
bingung meh ini ndak isa ini ndak isa, bar akhire ya di
pesenin lah sama anake gudeg dicari – carike ha’a bar akhire
nak udah ketemu ya yaudah ndak marah lagi

P

Nah terus a… sejauh ini nih mbak

S

Heem

P

Dari kondisi bapak yang sakit diabetes, terus bapak akhirnya
kenak sarafnya, kayak gitu nah ibu itu menyikapi bapak itu
seperti apa mbak biasanya, entah dalam pengobatannya, atau
dalam kehidupannya bisa di certain gak

S

Ya saya lihat ya biasa aja gitu ndak ada yang di nganu,
waktu periksa ya periksa

P

Yang biasa nganter periksa siapa mbak

S

Ibu

P

Ooh selalu ibu

S

Heem ibu. Kalau anake ki kalua ambil obat, kalua udah
periksa obate dah di masuke to nomere obate langsung
dikasihke ke aku atau ke anake gitu to tinggal ngambil obate
aja

P

Emange kalau dalam periksa gitu berapa lama mbak
periksanya

S

Ndak mesti tergantung dokternya gitu…

P

Ngantrinya sana juga ya

323

45

50

S

Ha’a ngantrinya sana juga ndak mesti kadang kalau
periksane ki siang, kadang ki pulange malem, jam lapan ki
baru pulang

P

Mbak pernah nggak ikut nemenin

S

Ndak..

P

Sejauh ini..

S

Ndak,,

P

Terus a.. kalau mbak, dari pandangan mbak nih sosok ibu
dalam merawat bapak tuh orangnya itu seperti apa, dalam
merawat ya kondisi bapak gitu lemah sakitnya kayak gitu,
nah menurut gambarannya mbak sosok ibu ngerawatnya tu
seperti apa sih

S

Ya ngerawatnya biasa biasa aja kek apa…

P

Termasuk orang yang gampang marah atau apa..

S

Ya ndak … ndak ndak ndak marah, malah seng sering
marah ki malah bapak’e , kadang ibu bilang gini, wes
angel piye ki ngenge ngene ngene… paling dia kalau
jengkel ki mesti bilange sama anak’e ki piye kin gene
ngene ngene, langsung kadang anake nak gak bisa natak’i
ibu terus yawes jarke jarke jarke ko kan nganu dewe,, bilang
gitu, terus ko reda sendiri jadi ya biasa aja, ndak marah ndak
apa, ya biasa aja kalau merawat

P

Termasuk yang sabar atau gimana gitu mbak

S

Ya sabar

P

Sabarnya gimana mbak, ada contoh realnya apa yang
menurut mbak menunjukan wah ibu ini sabar banget wah ibu
ini tlaten banget atau apa gitu

S

Ya waktu itu to minta apa gitu yo sabar to pak iki nganu
ngene, iki to mengko nak hery teko kan yo di tukoke gitu,
kalau mau apa gitu kadang ki ga sabar bapake ki mau maem
soto, kalau di cariin di beliin ibu ki ndak ada, kalau bapak ga
sabar ki bapak nyari sendiri mbak dadi ibu ki serba
bingung to
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P

Terus kayak missal to kan bapak sakit biasanya kan sensitif
atau kesel sendiri sama penyakitnya, nah bapak kan kemarin
ibu cerita bapak sempet ngucapik kok rak mari penyakitnya,
mbak tahu

S

Ndak pernah denger ik

P

Oh ndak pernah denger

S

ndak cerita sama anak – anake ik

P

Berarti ki ibu yang ngadepin sendiri

S

Heem..

P

Terus a.. dalam merawat bapak nih mbak, kayak tadi kan
bapak pengen ini pengen itu, nah kayak kesehatannya dalam
berobat kayak gitu, biasanya minumnya obat di telateni tuh
ibu gimana

S

Ya kadang aku yang nyiapke obate, kadang yo bue, jadi
ndak mesti kadang kalau ada aku ya tak aku tapi kalau gak
sibuk,, yo ibue

P

Terus ibu pernah ada omongan ke mbak gak kayak ngeluh
capek atau pusing mungkin kan Namanya ritmen kehiduan
kan pasti kan ada naik turunnya kan ya mbak,

S

Kalau sama aku enggak, tapi kalau sama anake ya mbuh
aku gak tahu

P

Kalau sejauh ini sama mbak..

S

Ndak tapi bilang mbuh kae bapake pie ka ewes sampek
bingung aku, wes turuti, wes gitu tok

P

Terus ada perasaan apa kayak capek gitu ga mbak pernah
terlintas gitu, ngucap atau gimana

S

Ndak ik

P

Nah kalau di lihat dari raut, dari mbak gtu

S

Kalau dari wajah ada sih capek tapi cuman kan gak nganu

P

Tapi ibu nggak ..
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85

Nggak ngucapin, capek kan dalam hati wes di nganu kok
ngono serba salah, pasti kan gitu.
Terus a… dalam beribadah ya mbak kan namanya orang
sakit kayak gitu kan mbak pasti kan siapa sih yang gak
pengen suaminya sembuh ya kan, nah semenjak bapak sakit
yang diabetes terus Parkinson saraf, it utu mbak melihat ada
perubahan dalam beribadah nggak

S

Nggak ada ik ya biasa aja

P

pernah melihat ibu menangis pas sholat

S

ndak,,

P

ndak

S

ndak pernah

P

semakin mendekatkan gtu atau gimana

S

ya biasa aja,

P

terus pernah gak mbak itu melihat ibu menangis

S

kalau menangis masalah bapak ki enngak, tapi kalau
menangis kalau apa istilahe ada seseorang yang kasarane
telah meninggalah atau apa gitu dia nangis, pokoknya
mendengar berita lelayu gitu terus sodarane gak bisa dateng
kemarin pas bapak sakit kan ada berita dari magelang dia
gak isa dateng nangis, nangis nya itu, ndak ndak kalau
menangis soal bapak

P

kalau soal bapak gitu atau mungkin ucapannya bapak yang
gimana gitu atau apa

S

endaak.. menangisnya ya itu ada berita lelayu kemarin

P

jadi ibu termasuk yang didepan anak – anake ya biasa aja
gitu?

S

Haa biasa aja. Tapi gak tahu kalau dibelakange,

P

Iya Namanya orang kan ya mbak ya

S

Iyaa
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P

Terus kemarin ibu emang bilang ke aku kalau kadang lelah,
pernah nangis, nah mbak pernah lihat ga ibu aslinya Lelah
tapi menutupinya tau gak pada saat itu ibu kelihatan capek
nih tapi kayak biasa biasa aja mbak pernah lihat gak

S

Pernah

P

Apa itu mbak, bisa di certain

S

Ya kurang tahu lupa, tapi ya Lelah, soale ibuki nak
kecapean asline ki yo jatuh sakit

P

Biasanya ki sakit apa mbak kalau sampek kecapean

S

Lha ibu kan ya punya,, apa,, diabet juga

P

Oh ibu punya diabet juga, hmm pernah ada omongan
omongan gitu ga mbak dari tetangga atau apa terus ibu
menyikapinya gimana

S

Ndak ada ik, ndak ada wong Cuma paling bapake jalan terus
kae bapake nganu nganu nganu, jalan sendiri cari makan gitu
lho tekan koni negene ngene ngene, bar yon gene alahhh yo
meh pie meneh nak dilarang ki malah nganu meneh, bar ki,,,
kemari ki yo ketemu pak meh kemana, cari soto ada ndak,
ndak, takira pulang, aku nyampek rumah ki belum ada, lho
bapake ki neng endi, wes tekan, hurung, hurung, lanopo, lho
petokan aku neng kono aku bilang gitu,

P

Muter muter ya mbak

S

Iya muter muter, iki ki piyeee gitu aku bilang gitu

P

Terus berarti ga ada omongan omongan atau apa gitu

S

Dari orang orang.. gak ada

P

Kalau dari keluarga sendiri mbak,

S

Ndak ada ik biasa aja,

P

Biasa aja

S

ya Cuma tahu bapake sakit Cuma ya pernah pas sakit di
rumah sakit ada anake yang menantu jarang jenguk,
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P

kalau boleh tahu menantu yang anak keberapa mbak

S

ketiga

P

ketiga itu emange tinggale jauh po dari sini

S

rumahe situ lho manyaran situ

P

oh manyaran

S

wong de’e seng pucang gading aja anake tidur disini

P

Cuma yang itu aja

S

Ha’aa

P

Terus mbak kan bapak sakite ini ini itu, itu mbak tahu gak
kayak biaya itu gimana

S

Bapak ikute bpjs

P

Bpjs

S

Ya jadi ya ndak tahu, pakai bpjs jadi habise berapa berapa ki
ya ndak tahu

P

Kemarin itu ibu sempet bilang kalau kadang harus nebus
obat

S

Dari luar

P

Ha’a dari luar itu gimana

S

Ya kadang dikasih anake, kadang ya uange ibu sendiri,
lha kemarin waktu periksa apa gitu gig atau apa gitu kurang
tahu ya, itu udah di kasih apa ya uang ongkos sama anake
gini, ibu ki bawa uang seratus atau berapa ya, bar obate
kayak obat apa sirup gitu

P

Ha’a

S

Hargane 80 bapak mau gudeg, lha itu to bapak marah,
nesu, iki ki ndak bawa uang ngene ngene, sampek rumah
diem aja, tawani maem ndak mau, bar akhire wes pesen
pesen, pesenke nganu tetanggaku kan pas bawa hp buka gab
food food food golek’I gudeg bar langsung ada ki bapake

328

ada, bar tutup mbah, meneng wae, liyane liyane, tutup mbah.
bar ada jual bakso, bar anake rak ono to, wes tutup kabeh to,
wes bakso pie bakso, yawes to yawes to, bilang gitu sampek
gitu lho marahe

125

130

135

P

Nah kalau marah selain minta gitu harus di turuti, apa mbak
ada kayak omoongan apa

S

Ndakk

P

Kalau omongan ndak

S

Kalau dilarang tok mesti marah gitu

P

Ya berarti harus di turuti ya mbak

S

Iyoo, Cuma gitu

P

Berrati ibu termasuk yang nuruti gitu maunya bapak

S

Iya itu ada kejadian kemarin tanggal 26 atau apa, itu kan
tetanggane ada yang ulang tahun anak kecil, cucu cucue kan
ndak dateng, bar bilang sama aku, nunjukin undangane,
wong ga dateng wong omahe ki temanggung wes to ga
dateng ki ga popo, malah ngomong wewewmsdsjsd, yawe
yawes iyo iyo ko tak buntel ke, yo yo yo, bar aku manggil
anakku tak suruh beli kertas kado, bar aku bilang sama bue,
bu ki bapake geremeng, lha nopo, ki lho kon nganu kado,
ngene ngene, yawes yawes, buntelke buntelke bue bilang
gitu, ndang alip beli kertas kado, cucue satu beli kertas kado,
nak gitu west ahu di buntelke gitu dah selesai dah diem,
ndak ndak marah marah lagi

P

Kalau dalam kehidupan sehari hari ibu lebih banyak
ninggalin bapaknya maksutnya kayak kegiatan diluar lain
atau emang jualan dirumah gitu aja

S

Oh ada kegiatan lain

P

Ada, apa ?

S

Arisan terus sama pengajian

P

Kalau gitu juga pamit gitu ke bapak
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P

Iya tinggal dulu nganu, kadang ya apa bapak udah tahu,
kesehariane
Terus untuk kayak ikut di depok apa itu , terapi

S

Ha’a terapi

P

Itu ibu gimana menyikapi bapak ikut kayak gitu

S

Ya biasa aja, ndak ngelarang ya ndak apa, Cuma kadang
ada yang nganter ada yang kalau ada anake ya yang nganter
anake, waktu jemput itu yang gak pasti, soale waktu di
jemput ditunggu sampek lama di telusuru ko ndak ada, ndak
pulang pulang eh nyari jajan dulu beli apa kek beli apa gitu,
jadi ki pulang ki jalan kaki, muter, kok ndak pulang pulang,
wes ki petuk petuk, opo ki anake tak suruh jemput to, balek
balek ki, wes balek durung, durung, lha neng ndi, lha neng
nganu ono ra, lha neng ndi ra ono wong blas o, di telusuri
gak ada, ternyata jajan dulu,

P

Nah terus berarti sejauh ini ibu,, emm mbak gak ngelihat
reaksi ibu marah atau apa

S

Ndak , ndak

P

Ndak pernah sama sekali

S

Ndak, pernahe ki ya ndak marah ndak apa

P

Kalau untuk keluhan beli obat sendiri atau apa atau
kehidupan gitu ada ndak

S

Ndak, paling Cuma bilang sama anake

P

Berarti ibu kalau ada apa apa rembukane sama anake

S

Iya anake satu itu yang nemenin, suamiku itu, yang
sering itu ya yang dua itu soal bapak, anak nomer dua sama
anak nomer empat.

P

Yang satu mbak kenapa

S

Gak tahu ya kurng tahu aku

P

Jauh juga po?
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S

Jauh lha ya itu yang satu manyaran yang dua pucang gading,
yang pucang gading itu nomer empat sama nomer Satu

P

Mbak pernah melihat gak sih posisi ibu menerima bapak itu
kayak gimana

S

Maksutnya

P

Maksutnya, mbak melihat ibu wah udah tua gini, mungkin
menerima bapak, mbak melihatnya tuh kayak gimana
gambarannya

S

Gambarane ya..

P

Ceritakan aja ibu menerima bapak itu gambarane seperti apa
yang mbak lihat, certain aja

S

Kurang jelas ya mbak, aku nyeritani,,, ya biasa aja ya mbak,
ndak ada yang apa gitu, biasa aja itu lebih biasa dari pada
yang depan itu sampek lumpuh itu.., itu makan atau apa
masih bisa ya biasa aja

P

Yang depan itu sakit apa mbak

S

Stroke

P

Stroke.. nah kalo..

S

Udah lama itu

P

Kalau ibu ngadepin bapak biasa aja

S

Biasa aja

P

Biasanya itu termasuk yang kelihatan saying atau gimana
atau seperti apa

S

Ya biasa aja gitu to nganu, gak ada marah gitu, gak ada
apa yo biasa, kadang yo bapake tok iku seng nganu

P

Marah

S

Ha’em

P

Mbak berarti ibu ndak pernah menangis atau ngeluh terang
terangan di depan mbak

331
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S

Ndakk

P

Menurut mbak sosok ibu orangnya karakternya seperti apa
sih

S

Karakternya ki yo sabar, yo sebenernya sih gampang
marah, cuman kau lihat tuh banyak sabare,

P

Apalagi dengan kondisi seperti itu

S

Ha’a banyak sabare

P

Kalau sama anak – anak kayak gimana, sama anak, anak
mantu

S

Ya biasa aja gak ada nganu

P

Baik baik aja

S

Ha’a

P

Nah mbak pernah ga sih denger curhatan atau apa yang
mungkin itu harapan ibu ke bapak itu kayak gimana, pernah
denger gak

S

Ndak ik ndak pernah denger

P

Biasanya ibu cerita ke mbak gitu soal apa

S

Ya paling soal bapak pengen maem iki, rak ono, ndak ada
gitu lho yaudah ko dicarike

P

Nah dulu kan awale sakite diabet, terus

S

Kolestrol

P

Kolestror, terus kenak kan yang tangane gemetar, yang
inisiatif pertama buat meriksain itu dari anak anak atau ibu

S

Dari ibu

P

Jadi ndak dari anak anak gini gini

S

Yo paling anak ank ki Cuma bilang, yo bu di perisake,
sapa tau ada apa gitu
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P
S

Tapi asale berarti ibu yang ngurus bapak
Ha’a. Cuman anake Cuma bilang gitu nah nganter ya ya
ibu

P

Ohh berarti dari yang diabetes sampek saraf ini emang ibu
yang ngurus periksa periksa

S

Ha’a ibu
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VERBATIM INFORMAN TAMBAHAN SUBJEK 3

Nama

: kusmini

Usia

:

Status

: Anak pertama

P

: Fitra Reza Maulida

S

: informan tambahan subjek 3
Baris
1

5

10

Pelaku
P

Hasil wawancara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

S

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

P

Mbak saya fitra reza maulida sedang melakukan penelitian
skripsi

S

Iya

P

Saya berasal dari unissula

S

Iya

P

Saya akan
tambahan

S

Iya

P

Mbak bisa diceritakan nggak bagaimana mbak tau awal
mula ibu sakit tanda tandanya

S

Awal mula jatuh, yo jatuh terus sakit lah sulit gitu lho
tangannya kaku sakit

P

Goyang gitu tangannya

S

He em

P

Nah terus bagaimana awal mula mbak melihat kondisi ibu
dan reaksi apa yang terlihat dari bapak saat itu

S

Yho kasian ibue sakit

mewawancarai

mbak

sebagai

informan
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P

Terus gimana sikape

S

Terus membawa ke puskesmas dulu terus dapat rujukan
baru ke rumah sakit

P

Terus selain perikssa ke rumah sakit ada pengobatan lain
nggak

S

Ada itu apa kayak bekam terus terapi

P

Itu yang nganter siapa

S

Bapake

P

O bapake yang nganter terus bagaimana a… bapak
menyikapi saat ibu sakit sikap bapak sehari hari ketika tau
ibu sakit

S

Ya membatu ya membatu ya kayak gitu lah supaya ibu
sembuh merawat

P

Terus secara emosional gitu mbak pernah ngasih masukan
apa atau terlihat seperti apa

S

Maksutnya ya,, berusaha biar sembuh jangan putus asa

P

Nah bagaimana yang mbak lihat dari sosok bapak saat ibu
sakit Parkinson

S

Ya sabar menghadapi membantu menolong biar cepat
sembuh

P

Sikap apa yang terlihat dari bapak dalam merawat ibu

S

Sikap apa ya

P

Ya kan ibu sakite kan udah lama nah sikape bapak dalam
merawat tu gimana

S

Gimana yay ho ngono kui ya dah gitu ya sakit ya dihadapi
sabar membantu merawat mengantar control

P

Mengontrol terus ya mbak waktu dulu

S

Iya
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P

Ada gakperubahan dalam diri bapak ketika ibu sakit
mungkin kayak ibadahnya yang mbak lihat saat ini

S

Yaa,, itu to ibadah dzikir terus

P

Mbak lihat itu

S

Iya

P

Apa pernah bapak cerita keluh kesah pada mbak apa yg ibu
alami atau kehidupan

S

Ya nggak lah, biasalah satu rumah ya dah tau jadi gak..

P

Jadi kan hubungan mbak sebagai anak udah dari dulu sama
bapak itu kayak gimana kayak akrab gitu apa gimana

S

Ya biasa kayak sehari hari gitu to

P

Ngobrol gitu ga mbak

S

Ya jarang , paling ngobrol kalo perlu apa gitu

P

Terus apakah sejauh ini pernah lihat bapak menangis

S

Ya paling kalau merasakan sakit nya ya mengeluh

P

Nah untuk menangis yang tiba tiba sedih melihat kondisi
ibu mungkin yang dulu dulu gitu pernah gak

S

Siapa

P

Bapak

S

Belum pernah lihat nangis kok, gak tahu

P

Bagaimana mbak gambarkan bapak itu pribadinya seperti
apa sih

S

Baik sih, ya biasa

P

Dalam merawat ibu seperti apa, telaten atau agak ga
sabaran atau gimana

S

Ya telaten soale ibue juga mandi jalan masih bisa
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P

Kalau dulu mbak waktu awal awal

S

Ya ndak malah parahnya tuh sekarang ini , kakinya malah
sulit jalan, mungkin usianya pengaruh

P

Dulu sempet denger gakbisa turun dari amben waktu awal
awal

S

Awal awale ketoke yo biasa mbak Cuma terapi, sekarang
kan kakinya kaku

P

Terus awal awal nih mbak awal awal ibu sakit untuk biaya
gimana

S

Punya itu o mbak bpjs dulu jamkesmas sekarang bpjs

P

Berarti gak mengeluarkan

S

Ndakk

P

Terus waktu awal dulu mbak yang nganter ibu berobat
bapak terus saat ini pas bapak udah sakit

S

Oh itu adek saya kalo kontrol tiap bulan

P

Nggak ibu

S

Saya kerja

P

Terus berobate berdua gitu dianter

S

Iya dianter adek saya

P

Kalau bapak

S

kontrol tuh dianter terus tinggal pulang terus di jemput

P

itu yang nganter juga

S

ndak, itu kadang suami
saya ambil nomer terus
berangkatnya kalo gak ada orang dirumah terus ngojek
pulange di jemput

P

bapak juga pakai bpjs

S

iya bpjs
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P

terus kadang kan bpjs obatnya ada yang maksutnya harus
beli tambahan gitu

S

iya, tapi selama ini ndak o pakai bpjs terus ndak nambah

P

nah dari sikap bapak waktu dulu pas mbak masih kecil pas
selama mbk gini udah menikah ditambah ibu sakit ada
perubahan gak yang mbak inget

S

nggak sih biasa aja

P

ya ada sikap apa gitu yang berubah mungkin dulu bapak
orange pekerja keras atau apa

S

iyaa dulu bekerja sekarang udah tua sakit ya enggak

P

waktu bapak ndak bekerja itu pas mulai kapan inget gak

S

kurang tahu, lama

P

pas ibu mulai sakit gitu

S

awal awale masih kerja

P

hee trus mylai gak kerja

S

gak kerja ya udah lama dah berapa lama ya dah lama

P

terus dulu bapak sempet bilang pernah nyangkul di
kebunnah itu tuh udah gak kerja

S

udah enggak

P

lha itu pas ibu sakit berapa lama

S

lama yo belum ya, ooo ketoke kok yo (uwes malah makmu
parah parahee, rak kerjo sampek saiki malah aku loro nok)

P

berarti sejauh ini mbak gak pernah denger bapak berkeluh
kesah

S

iya kecuali kumat lambunge dadane sesak

P

kalo untuk kehidupan sehari hari pernah

S

ys biasa ik tidakk.
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