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Verbatim Subjek 1 

Wawancara ke-1 

Nama   :  A Y 

Usia   : 38 Tahun 

Tanggal Wawancara : 27 Februari 2019 

Waktu Wawancara :  11.00 WIB 

Lokasi Wawancara :  Sidoasih, Semarang 

Baris Pelaku Hasil Wawancara Tema 

1 Peneliti Assalamu’alaikum buk, nama saya 

Alfiatur Rohmaniah 

 

 Subjek  Nama aku ibuk Ari Yanti Identitas subjek 

4 Peneliti Usianya berapa buk?  

 Subjek Usianya 38 tahun  

6 Peneliti Sebelumnya kan saya mau bertanya, 

ee bapak kan di dalam kan kurang 

lebih udah empat tahun ya bu? Ada 

ini ngak buk, ada perbedaan ndak 

ketika bapak di dalam sama bapak di 

luar? 

 

 Subjek Kalo e, perbedaan beda mbak, 

sekarang ee, agak gimana ya, agak 

jauh berbeda sih, diane udah.. apa 

ya namanya, eng kalo dulu ngak 

sholat kalo sekarang sudah sholat,  

kalo dulu ini kandanane agak 

susah sekarang udah ngak..ngak 

susah gitu ya perbedaanya ada. 

Subjek merasa ada 

perbedan antara 

dulu dan sekarang 

18 Peneliti Kalo komunikasinya buk sama 

bapak? 

 

 subjek Ya lancar sih, sama bapak emm 

sekarang jenjangnya bapak di situ kan 

mungkin kan kaya kaya untuk 

perenungan, diane sih udah ngak ini 

Komunikasi 

subjek dengan 

suami lancar, 

subjek merasakan 
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ya.. lebih.. lebih enak sekarang 

daripada yang dulu gitu. 

komunikasi lebih 

enak yang 

sekarang daripada 

dulu 

5 Peneliti Emang dulu gimana buk?  

 Subjek Ya namanya kita hidup rumah tangga 

ya pasti e, apa ya banyak kekurangan 

ya cek cok, kalo sekarang kekurangan 

ya!, tapi untuk cek cok ya ada, 

ndak seperti dulu lah, Pokoknya 

ada banyak bedanya. 

Subjek merasa 

untuk masalah 

dalam keluarga 

tapi tidak sesering 

dulu 

32 Peneliti Kalo sekarang lebih kayak harmonis 

gitu ya buk? 

 

 subjek Ya gitu lebih harmonis, kaya dia ni 

kita ketemu seminggu 3x jadi kalo ga 

harmonis ya gimana? Hehehe 

 

37 Peneliti Berati dimaksimalin pas ketemu ya 

bu? 

 

 Subjek Ya, iya mbak waktunya juga dari 

jam 9 sampe jam setengeh 12 jam 

12 itu paling  mentok, jadi kalo 

Cuma buat geger ya eman, eman 

mbak. 

Intensitas subjek 

bertemu dengan 

suami 3x dalam 

seminggu  3 jam 

dalam sekali 

kunjungan 

42 Peneliiti Kalo dulu pas sebelum bapak di 

dalem pasti ketemu tiap hari ya buk 

komunikasinya gimana buk? Apa 

sering ngobrol kaya gitu buk? 

 

 Subjek Ngak, ngak sering di rumah sih mbak 

bapak dulu kalo kerja kan ini dia 

nyupir, nganu kalo pulang ya 

tengah malem kalo kadang udah 

pulang berapa jam, kdang berapa 

jam tidur udah berangkat lagi 

kerja lagi. 

Subjek  merasakan 

lebih banyak 

komunikasi 

sekarang daripada 

dulu 

52 Peneliti Jadi kurang komunikasi?  
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 Subjek Ya, lebih banyak komunikasi 

sekarang, daripda yang dulu. 

 

55 Peneliti Kan ini buk bapak di dalem ibu di 

luar, berti ketemu Cuma tiga hari itu 

di batesin jam,selain waktu itu 

komunikasinya gimana bu? 

 

 Subjek Ya di sana kan hp ngak boleh, kalo di 

sanakan mbak harus apa pake ini 

mbak, telfon apa namanya di sana 

tu, kalo di sana kan diseidakan 

telfon dari tempatnya itu, di LP 

nya itu, ya itu kalo komunikasi 

harus pake telfon sana, itupun 

bergantian sama yang lain. Paling 

ya bapak siang komunikasinya sama 

ibu kalo pas ibu ngak kunjungan. 

Selain waktu-

waktu kunjungan 

subjek 

berkomunikasi 

dengan telfon yang 

di sediakan oleh 

lapas ketika subjek 

tak berkunjung 

68 Peneliti Kalo bapak di dalem itu kan 

waktunya sama ibu kan kurang? Di 

maksimalin pas ketemu, hal-hal apa 

aja si buk yang ibu lakukanyang 

sebisa mungkin tu buat gantiin waktu 

yang memisahkan bapak sama ibu, 

heheheh 

 

 Subjek Ya, hehehe ya kalo di sana namanya 

kita besuk, kita duduk kita bicara, 

untuk kedepan untuk anak-anak 

yang lebih baik bagaimana, eee 

untuk yang dia nanti pulang 

seharusnya gimana ya untuk 

merangkai masadepan untuk anak-

anak, ngak terulang lagi kaya yang 

kemarin cukup sekali gitu lo, ya itu 

yang sering kita bahas kadang, ya 

untuk selalu selebihnya kita  

kangen-kangenan. 

Subjek 

menghabiskan 

waktu bersama 

untuk membahas 

masa depan anak-

anak subjek dan 

melepas rindu 

dengan suami 

subjek, biasanya 

subjek makan 

bersama suap-

suapan 

84 Peneliti Makan bareng gitu ya buk?  

 Subjek Iya, di sana sih pasti bapak manja, 

makan didulang hehe, ya itu kalo 

makan didulang  Karena kita pengen 

kita harmonis gitu lo.  
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89 Peneliti Kalo ibu besukan anak-anak suka ikut 

ndak buk? 

 

 Subjek Ya.. sering ikut si mbak, kalo ada 

waktunya anak ini ikut ada sering 

ikut, ya pokoknya kalo ya, kadang-

kadang anak ikut. Tapi ngak sering 

tapi ya ada waktunya ikut. 

 

96 Peneliti Tapi seringnya ibu sendiri?  

 Subjek Sendiri  

98 Peneliti Ibu selama waktu tiga hari dalam 

seminggu ibu sellu mengusahakan 

datang? 

 

 Subjek Ya tak usahakan datang kalo pas ga 

ada kerepotan, kalo ada kereptan 

yang masih bisa di usahakan siang 

ya ditunda siang tapi kalo pas bener-

bener ngak bisa di tinggal ya ngak 

dateng. Kadang ya ngak seminggu 3x 

kadang ya waktu ngak  

kunjungannya itu ibu juga dateng. 

Subjek 

mengusahakan 

tetapbisa memiliki 

waktu bersama 

suamidi luar 

ketentuan waktu 

kunjungan di 

lapas. 

108 Peneliti Terus kalo kaya gitu itu gimana bu?  

 Subjek Ya ikut temen, hehe pake nama 

temen. Kadan tu kasian mbak, kasian 

yang di sana tu kasian, ibu tu 

seringnya ngak tega sama bapak tu 

ngak tega tok, kasian. Ngak lebih sih 

ngak ada yang pengen kurang ajar 

apa gimana ngak, Cuma perasaan 

namanya istri tu namanya suami di 

sana dan istri di sini kalo liat suami 

kaya gitu siapa sih mbak yang  ngak 

kasihan (mengelap air mata), aku tu 

ibu tu sering nangis kalo ngomngin 

bapak tu sering nangis ( suara parau).   

 

122 Peneliti Maaf ya buk..  

 Subjek Ngak papa, (keluar sebentara, masuk 

lagi membawa es teh). 
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125 Peneliti Ya Allah buk merepotkan malah.. kan 

kata ibuk kan bapak di dalem ada 

banyak perubahannya dari segi 

ibadahnya, sperti itu. Kalo ibu sendir 

ada  perbdaan ndak buk dari dulu 

sama sekarang? 

 

 Subjek Kalo dulu kan pas bapak di rumah 

kan gini, ada uang kasih terus kan 

ibu ini ada yang bantu, tapi kan kalo 

sekarang kan ibu cari sendiri jadi 

jatuh bangun, jatuh bangun sendiri, 

banyak jatuhnya timbang 

bangunnya, karena seorang ibukan 6 

orang anak, apalagi bapak kan juga 

harus di openi istilahnya sama 

mereka kaya anak-anak ibuk, ya gitu 

perbedaannya drastis mbak, cari 

sendiri tu jauh lebih susah. 

Subjek memiliki 

masalah dalam 

keuangan, di mana 

subjek harus 

menghidupi ke 6 

anak subjek tanpa 

bantuan suami 

subjek seperti dulu 

141 Peneliti Ibu kalo pagi jualan  ya bu ya?  

 Subjek Iya, kalo pagi ibu jualan dari jam 

ngambil ayam jam 5 terus nanti 

dijual dari jam 6 sampe jam 8, 

kadang kalo aku harus ke tempat 

bapak aku pengambilan sedikit mbak, 

nanti lari ke bapak jenguk jam 8 kan 

harus selesai karena jam 9 kan udah 

masuk gitu. 

Untuk memenuhi 

kebutuhan rumah 

tangga subjek 

berjualan ayam 

potong keliling 

149 Peneliti Em,, mohon maaf ya buk? Dari ini 

kan ibu cari sendiri dari hasil itu 

sebenarnya cukup ndak buk untuk 

keperluan sehari-hari? 

 

 Subjek Hee, ngak cukup sama sekali 

mbak, ya gimana ya cukup ngak 

cukup harus di cukup-cukupin. 

Tapi kalo di taya cukup ngak nya 

yang pasti ngak cukup mbak. Aku 

sehari bisa bawa ayam paling 

kenceng 10 ekor kalo di timbang itu 

bisa 20kg kadang 18kg 22kg itu 

Subjek merasakan 

tidak cukup dalam 

mencukupi 

kebutuhan. Subjek 

sering 

menggunakan 

modal untuk 

keperluan lain dan 
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paling banyak. Ayam itu laba berapa 

sih mbak kalo di buat mereka 

berenam itu jauh dari cukup. Ini 6 

hari aja aku ngak jualan uang 

jualannya kepakek semua jadi aku 

harus berusaha dari 0 lagi harus 

cari modal lagi. Sering, ibu sering 

kaya gitu kalo jualan udah lancar 

nanti uangnya kepake buat bayar 

kontraan, bayar apa gitu. Kalo 

ngak bayar ibu kebingungan, nanti 

harus cari lagi buat jualan lagi 

seperti itu seringnya. 

subjek harus 

memulai dari 0 

lagi. 

170 Peneliti Tapi ada yang bantu ndak buk?  

 Subjek Ndak ada mbak anak yang 

pertama kerja, tapi kan mereka 

kan butuh kaya transportasi, 

uangnya mereka buat nyicil 

bulanan motor. Kadang kurang ibu 

juga kan, kalo udah main selesai 

uange habis ya ibunya juga yang 

mikir.  

Ibu sebagai satu-

satunya pencari 

nafkah dalam 

keluarga 

178 Peneliti Mohon maaf banget ibu pertanyaan 

ini sedikit sensitive. 

 

 Subjek Ngak papa  

181 Peneliti Kan namnaya orang berumah tangga 

kan, apa suami istri pasti ka nada 

dorongan biologisnya ya buk? Kan 

kalo bapak didalem kan otomatis 

ngak memungkinkan. Apa ya.. cara 

ibu menyalurkan dorongan biologis 

tersebut bagaimana bu? 

 

 Subjke Iya mbak, itu kan gini kalo mereka-

mereka kan gini ya, kalo ibu ke sana 

ngak munafik sih ya kita 

bercengkrama untuk saling  apa 

namanya.. kalo bapak kan, ya sih 

ibu juga sih kalo di sana ya udah 

Subjek 

menyalurkan 

dorongan biologis 

subjek dengan cara 

berpelukan, 

ciuman dan saling 
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kita pelukan yang kenceng, kita 

sayang-sayangan (ciuman) udah 

bikin kita lega. La harus gimana, 

emang ngak ada tempatnya di sana 

bukan tempat untuk piknik bukan 

tempat untuk itu kan namanya untu 

rehabilitasi mereka. 

manja subjek  

dengan suami saat 

mengunjungi 

suami 

196 Peneliti Hehe mohon maaf ya buk  

 Subjek Haha ndak papa itu harus 

prosedurnya gitu ya ndak papa kalo 

ibu bisa bantu ya ibu bantu. Yang 

sering kita lakukan di sana kan 

kalo memang membutuhkan itu 

kan yaudah kita sayang-sayangan, 

ketemu yaudah untuk sayang-

sayangan. Hehe makanya bapknya 

juga manja ibunya juga manja kalo 

disana. Mbak di minum mbak 

(menuangkan es the kedalam gelas) 

 

207 Peneliti Ibu kalo keluarga bapak giamana bu?  

 Subjek Baik mbak, mereka itu kalo sama 

ibu tu baik semua, keluarga bapak 

sama ibu itu pinter semua. 

Hubungan subjek 

dengan keluarga 

suami subjek baik 

211 Peneliti La ini anak-anak ikut mbah buk?  

 Subjek Iya yang tiga ikut mbah, yang tiga 

ikut aku, yang gede, tapi yang ini 

satu sekolah satunya kerja. Diminum 

mbak  aku minum sendiri. 

 

216 Peneliti Kalo bapak sama anak-anak gimana 

buk? 

 

 Subjek Bapak tu sebenernya penyayang 

sih mbak, sama anak-anak sayang, 

sayang banget. Sama ibu sayang 

dari dulu tu kaya gitu bapak tu 

sayang sama anak-anak. 

Hubungan suami 

subjek baik 

dengan anak-anak, 

suai subjek 

penyayang 

terhadap keluarga 
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223 Peneliti Sayangnya kaya gimana buk?  

 Subjek Sayangnya tu, dia tu sering kalo 

ketemu anak-anak di peluk, yak an 

karena mereka ngak sering ketemu 

bapaknya kan kalo ketemu 

anaknya ya manja sama bapaknya 

tidur di pangkuan, bapaknya di 

peluk-peluk. Ini ku foto (sambil 

nunjukin foto di hp subjek)  kalo 

ketemu kaya gini mbak.  

 

233 Peneliti Emm apa ya buk luwes gitu ya buk 

bapak? 

 

 Subjek Iya kalo ketemu kan ini, ini ada ibuk 

(nunjukin foto di hp subjek) bapak itu 

orangnya sayang mbak sama anak, 

sama anak kecil, sama anak tu 

sayang. Ini anakku yang kecil 

(nunjukin foto anak subjek di hp). 

 

233 Peneliti Tapi sekarang lebih sayang banget 

atau gimana gitu ndak buk? 

 

 Subjek Ya lebih sayang sih mbak karena apa 

ya dia namanya apa ya merasa 

bersalah kan. 

 

238 Peneliti Tapi ibu sama anak-anak deket?  

 Subjek Deket mbak deket semua, ke bapak 

deket ke ibu ya deket, bapak itu di 

sana malah sama ibu sama anak-

anak deket. 

Subjek dan suami 

subjek memiliki 

kedekatan yang 

sama dengan anak-

anak subjek. 

Subjek merasakan 

kedekatan suami 

dengan keluarga 

lebih dekat 

sekarang daripada 

dulu 
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242 Peneliti Lebih deket gitu buk?  

 Subjek Ha’a lebih deket sekarang daripada 

dulu, kalo dulu kerja udah pulang 

selesai, tidur.. beberapa jam 

berangkat lagi. Dulu bapak itu sering 

kan kalo bosnya itu dulu kan sering 

berburu ngajak berburu gitu lo mbak 

tengah malam pun di ajak berburu, 

bapak sering mincing ndak sering di 

rumah mbak. 

 

252 Peneliti Jadi waktu luangnya kurang pas dulu 

ya? 

 

 Subjek He’em mangkanya ada masa seperti 

ini ya, em lakok malahngene ya. Tapi 

ya di syukurin ya engak, ngak di 

syukurin ya di syukurin. Kalo ngak 

gitu ya gini dulu diane kurang 

perhatian sekarang ada perhatia ada 

sayang, kalo ketemu malah sering 

peluk. 

Subjek 

mensyukuri 

perbedaan sikap 

suami subjek dari 

yang dulu cuek 

sekarang lebih 

perhatian ke 

keluara 

261 Peneliti Malah lebih harmonis..  

 Subjek He’em.. jadi lebih harmonis sekarang 

malah dari pada yang dulu. 

 

264 Peneliti Kan namanya apa ya bu, orang 

berumah tangga itu ka nada masalah-

masalahnya, apalagi sekarang bapak 

terpisahkan ruang dan waktu, ada ngak 

sih buk perbedaan menyelesaikan 

masalah dari dulu sama sekarang? 

 

 Subjek Kalo dulu, gini mbak dulu itu saya 

diem ngak banyak bicara, mungkin 

kan karena di sini ibuk kan sering 

kaya apa ya juga apa namanya 

ekonomi yng bikin ibuk bingung, 

kadang tertekan pikiran jadi mau 

ndak mau kan ibu harus ngomong, 

tak lontarkan tak keluarin, sering 

apa namanya kalo ngak kuat sering 

Dalam 

menyelesaikan 

masalah subjek 

dulu lebih memilih 

diam, berbeda 

dengan sekarang 

subjek lebih 

terbuka ke suami 

subjek 
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langsung ngomong gitu, kalo dulu 

ibuk diem mbak, kalo dulu ibu 

pendiem mbak ngak.. ngak terlalu 

ngomong, menuntut ngomong ndak 

bisa mau geger gimana jarang 

ketemunya jugak, walaupun ngak 

kuat diem. Tapi untuk sekarang 

kan kita, kita ketemu langsung 

ngomong tak selesaiin. 

286 Peneliti Jadi langsung di selesaiin gitu ya 

buk? 

 

 Subjek He’em  

288 Peneliti Jadi lebih enak terbuka sekarang ya 

buk? 

 

 Subjek Jujurnya gitu, tapi namanya musibah 

kok di sukuri hehe.  Untuk kasih 

sayang, ya.. lebih enak yang sekarang 

daropasa dulu, tapi  ya untuk 

semuanya enak yang dulu. Karena ibu 

ka nada yang bantu, akn gitu. Kalo 

sekarang ibu harus banting tulang 

sendiri, kalo ga ada harus ada, kalo ga 

ada ibu harus gimana caranya haus da 

kan gitu. Jadi nangis sendiri apa-apa 

sendiri, mau ke siapa? Orang tua? 

Ngak mampu, saudara?  Mereka 

punya tanggung jawab keperluan 

mereka sendiri-sendiri , kan gitu. 

Ngak bisa, kita ngak bisa 

bergantung  pada siapapun, paling 

ya mengandalkan yang di atas 

(Tuhan). Kalo ngak deket sama 

yang di atas udah mbak hancur, itu 

yang bikin kuat. 

Subjek lebih 

memasrahkan 

semua 

permasalahan 

subjek kepada 

Tuhan 

309 peneliti Kadang ada fikirn untuk nyerah ndak 

sih buk? 

 



81 

 

 Subjek Sering mbak, hehe sering mbak, 

kadang tu kadang gini andaikan ga 

ada anak-anak ibu tu pengennya 

gini, “tidur tug nggak usah 

bangun” sering, sering banget. Tapi 

harus gimana lagi. 

Subjek juga sering 

merasa putus asa, 

sampai subjek 

rasanya ingin mati. 

316 Peneliti Yang membuat bertahan anak ya bu?  

 Subjek Ya, karena ada anak. Gini lo ada 

aku aja, mereka kekurangan  kalo 

nggak ada aku tu terus gimana 

gitu. Kadang ya sering udah-udah 

dwon harus bangkit karena 

mereka, penyemangat ibu ya Cuma 

mereka (suara parau, mata berkaca-

kaca, sambil mengusap air mata). 

Anak-anak subjek 

sebagai penguat 

subjek dalam 

menjalani hidup 

saat ini. 

325 peneliti Semangat ya buk,  

326 Subjek Iya mbak, udah biasa kalo ibu kaya 

gini udah biasa. 

 

328 Peneliti Mau minum dulu bu, heheeh  

 Subjek Mbak nya itu tu yang minum dulu 

hehe,  monggo.. di habisin dari tadi 

ibuk yang ngabisin. Yok di abisin yok 

heheh, kalo ibu tu minumnya banyak 

(sambil minum es). 

 

334 Peneliti Semarang panas apa lagi ya buk hehe, 

ademan di atas ya bu.. 

 

 Subjek Iya mbak, mbaknya asli mana to?  

337 Peneliti Asli purwodadi bu, mampir bu kalo di 

Purwodadi hehe. 

 

 Subjek Oh iya, purwodadi pernah denger 

mbak,pernah dulu tapi lupa 

daerahnya. Saya ini asli semarang 

mbak tapi daerah semarang nggak 

begitu hafal. Malah di luar kota saya 

hafal, ke Boyolali dulu tanpa alamat 

yang jelas pas bapak di rutan boyolali 
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tu selama lima hari dalam seminggu 

tu ibu ke sana terus, yo tau tempate ik 

mbak tanpa alamat sing jelas. Ke 

Magelang itu kan jenguk orang tua, 

malah aku tu seringe keluar kota o 

mbak, ke Solo udah-udah pokoknya 

kalo keluar kota malah sering saya 

mbak kalo di semarang di  tanyain 

ini-ini malah nggak tau. Soalnya kalo 

aku udah jualan di dalem tidur, kalo 

ada kerjaaan lain tak jalani kalo 

nggak ya nggak. 

357 Peneliti Tapi dukungan dari temen-temen 

ibuk gimana buk? 

 

 Subjek Kalo temen sih gini mbak, aku.. aku 

jujur itu jarang kluar sih mbak. 

Temen ku sih banyak, temen ibu sih 

banyak mereka tu juga baik-baik, ya.. 

ya namanya temen kan tau apa sih 

mbak? Yakan.. hanya sebatas tau luar 

aja, ngak ini banget ibu juga jarang 

curhat  juga sih. 

 

367 Peneliti Lebih banyak di pendem sendiri?  

 Subjek He’e,  karena kayak gitu kan gini 

mbak kalo barang bagus di kasih 

tau ke temen pasti baik. Tapi kalo 

barang jelek, ya kalo di tangepin 

dengan baik, kalo enggakk mbak? 

Bikin sakit hati yakan? 

Subjek tertutup 

dengan masalah 

subjek pada 

teman-teman 

subjek. 

373 Peneliti Jadi lebih banyak ke keluarga gitu ya 

buk? 

 

 Subjek Lebih banyak ke diem daripada ke 

itu. 

 

376 Peneliti Tapi ibu hebat lo buk  

 Subjek Gimana mbak?  
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378 Peneliti Kan namanya istri suami di dalem 

(penjara) kan tentunya berbeda sama 

stri-istri suaminya di luar. Masih 

bertahan kan hebat bu. Kan ada yang 

memilih jalurlain gitu lo bu. 

 

 Subjek Kan.. itu wajar, kalo menurut ibu 

orang seperti itu wajar. Karena hidup 

dengan orang yang di dalam penjara 

itu lebih sakit mereka kan beda mbak 

pikirannya tetep ngak mau, apalagi 

jangka panjang untuk jangka pendek 

aja banyak yang nggak mampu. Itu 

kalo ibu fikir mereka bukan anu 

mbak, mereka (istri-istri narapidana) 

butuh, butuh apa namanya ya.. 

kehidupan ada anak yang harus di 

urus. Kalo mereka nggak punya 

keahlian ngak punya penghasilan 

sendiri secara otomatis kalo ngak lari 

ke orang lain  (selingkuh atau 

menikah lagi) ke mana lagi? Itu sih 

buat aku wajar. Kalo ibu di katakana, 

ibu kenapa kok kuat gitu? Karena 

gini takaran kita beda-beda kalo 

ibu mungkin porsinya gini 

(bertahan dengan suami). Ibu kan 

lebih banyak diem dalam artian 

ngak memaksakan diri gitu lo.. 

untuk ereka yang ngak mampu, 

bukan mereka yang orangnya kaya 

gimana, ngak!. Tapi karena 

mereka emang butuh kehidupan 

gitu to, ibukpun butuh tapi tu ibu 

ndak bisa yakan karena memang 

ibuk sayang sama bapaknya gitu. 

Sih nek orang kaya gitu aku anggep 

wajar banget, untuk mereka yang 

ngak mampu tu wajar karena memang 

hidup harus berjalan. Kalo Cuma 

nunggu yang di dalem kadang 

pikiran mereka gini kalo “pulang 

Subjek merasa 

subjek mampu 

menjalani 

kehidupan subjek, 

dan subjek 

menerima keaddan 

rumah tangga 

subjek, subjek 

memasrahkan 

semua yang terjadi 

kepada Allah. 



84 

 

mereka sadar, kalo ngak”.  Kalo 

ibu ya “kun fayakun” hanya Allah 

yang tau yang punya kehidupan 

kita Cuma menjalankan, kalo di 

beri sadar Alhamdulillah, kalo 

ngak ya memang harus berhenti di 

tengah perjalanan ibuk, ya harus 

gimana lagi kan  gitu. Untuk 

sekarang ibu sama bapak masih  

kuat, masih bisa ikutin aja arus 

nya. 

424 Peneliti Harus mendampingi bapak..  

 Subjek Ya InsyaAllah mbak kalo bisa 

mendampingi sampai dia keluar 

masih bisa, yang penting satu 

bapaknya ngak neko-neko ibunya 

juga ngak neko-neko gitu.  

 

430 Peneliti Kan di dalem rawan ya buk hehehe  

 Subjek Di dalam itu mbak, hemmmm rawan 

maen cewek mbak. Kemaren sempet 

mbak, bapak itu maen perempuan 

ndilalah itu mbak, mungkin sudah.. 

sudah kenyang. Ee, gusti Allah ki 

ndudohke, ponakanku sendiri 

mbak masih muda belia kelahiran 

tahun 99, itu ponakanku mbak dia 

sering kesana jebol… jebol… 

Suami subjek 

sempat selingkuh 

dengan ponakan 

suami subjek 

sendiri. 

440 Peneliti Maksute sama keponakane ibu sendiri 

gitu bu? 

 

 Subjek He’em tapi karena dia udah ketahuan 

malu mbak. 

 

444 Peneliti Terus sekarang ndak lagi buk?  

 Subjek Masalahe aku wes kadung tau, tapi 

kemaren kok, dia (selingkuhan bapak) 

sempet pake nama Facebook pake 

nama bapak. Kemaren namanya dian 

ambar wanto, wanto kan namanya 

suami saya mbak, sekarang sudah jadi 

dian yulfiyani  

 



85 

 

452 Peneliti Itu ponakan ya buk? Ponakan dari 

ibuk? 

 

 Subjek Dari bapak,  

454 Peneliti Sering main ke situ buk? (yag di 

maksut selingkuhan bapak) 

 

 Subjek Iya, bapaknya ini kan juga mbak 

(bapak dari keponakan ibu) waktu 

masuk kan satu (satu kasus yang 

sama) sama bapak bareng-bareng 

banyak orang, kalo ke sana kan nggak 

jenguk  bapaknya tapi jenguk suami 

ku, bawa anaknya ini (unjukin 

foto)ini anaknya di bawa. 

 

463 Peneliti Loh udah menikah bu?  

 Subjke Dia masih sekolah dulu dia udah 

hamil, terus kan sudah suruh 

tanggung jawab yang laki, dinikahin 

tapi pas sudah lahiran ditinggalin 

sama suamine. Karena mungkin dia 

(keponakan ibu) nakal, la kalo ngak 

nakal itu om lo yang di dalem itu om 

lo (suami ibuk), ini (nunjuk foto anak 

dari keponakan ibu)  kalo sama aku 

ini cucukku.  La kok mau-maunya, 

sampai nama kemaren dig anti dian 

ambar wanto, gila ngak nih. Itup un 

aku nggak bertengkar lo mbak di sana 

aku ketemu, ndilalah aku sama 

anakku yang itu yang di foto itu, aku 

ngak enak sama anakku itu, anakku 

ngak enak sama anakku yang gede 

tak suruh duduk sama bapaknya, tak 

tinggal pergi, aku ngikutin dia 

(selingkuhan bapak) kemana-mana, 

dia pergi (pulang) nglimpe aku mbak, 

dia pergi ketakutan datangpun juga 

ketakutan. 
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485 Peneliti Pas posisi ibu jengukan dia juga 

jengukan buk? 

 

 Subjek He’e gini, aku jengukan kan tapi aku 

ngak ngomong, udah lama kan aku 

nggak jengukan karena aku jengkel. 

Terus waktu itu kan anakku yang dari 

Magelang kan datang pengen ketemu 

bapaknya, ya terus tak anter ke 

bapaknya. Eh.. di sana ada dia ( 

selingkuhan bapak) terus tak tanyain 

“Kok kesini” “ ho’o njenguk bapak” 

(kaka dari suami subjek) katane, 

duduk di ruang tunggu kan, tapi dulu 

aku tu pernah  tanya sama bapak “kok 

katane jengukan si siapa?” “dian” 

(jawab bapak). Terus kan aku inget-

inget ya mbak  terus tak tanyain (ibu 

tanya ke selingkuhan) “lo katane 

kemaren we rene jenguk bojoku?” 

“ngak kok aku njenguk bapakku” 

(kata selingkuhan) . terus aku 

ngomng sama anakku “mas, mas iki 

sering njenguk pakmu, nanti kalo dia 

di atas (ruang kunjungan napi di 

bagian lapangan tenggah atas) 

bapaknya dia ngak diatas berati bener 

jenguk bapakmu, tapi nanti kalo 

bapaknya di atas ya kita salah 

(su’udzon)” aku kan bilag gitu, tapi 

ternyata yang nyambut (yang 

menjemput di pintu ke 2 lapas tempat 

batas napi biasanya menjemput 

keluarga ketika kunjungan) itu 

ternyata suamiku, tapi suamiku kaget 

karena kita datang bertiga, diapun dah 

kelincutan waktu dateng itu dia 

(suami subjek) bingung, ini diannya 

itu dia terus nyusulnya ke rs (klinik 

napi) dulu kan bapaknya (bapak 

selingkuhan) ditaruhnya di klinik tapi 
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kan aku udah bilang bapaknya ngak 

di  taruh di klinik lagi. Dia bingung 

bapaknya ngak di atas (ngak di 

tempat kunjungan) orng ndak kenal 

dijak ngomong, karena dia 

kebingungan dengan aku tak totke 

terus mbak (tak ikutin terus mbak) 

terus akhirya aku pergi sebentar aku 

ndak tau kapan pulangnya dia, smape 

sekarang belum ketemu aku sama dia, 

oo ibunya tak bilangin ngak percaya 

malah nyalahin aku.  

534 Peneliti Ibunya yang ini, tapi setelah itu udah 

baik-baik aja kan buk? 

 

 Subjek Ya, ini janjiannya baik. Kemarin 

kita tu bertengkar hebat mbak, aku 

ya ngak terima udah 4 tahun kaya 

gitu namanya pengorbanan kaya 

gitu, jatuh bangun kaya apa udah 

ini kalo di gitukan siapa yang 

terima. Ga ada sempat mau tak 

tinggal, tapi kan kita cenderungnya 

kan gini masih kasian sama bapak , 

tapi yaudahlah semoga cepet 

berubah. Ini perempuan tak inbox 

nggak berani bales malah aku 

langsung diblokir, kalo orang lain 

sih fine-fine aja, la itu mbak 

ponakan sendiri sudah tau dia 

suami saya, tapi dia kurang ajar.. 

tapi emang ini udah kurang ajar!!!! 

Ini sengaja, kalo dia mau ngurus 

bapak malah tak biarin dia ngurus 

bapak, emangnya kuat ngurus 

bapak? Kalo kuat tak sembah 

nanti kalo kuat! Kalo orang di 

penjara itu tidak segampang orang 

ngomong, tidak segampang orang 

lihat, kita aja harus naruhke harga 

Subjek sempat 

marah ke suami 

subjek tapi subjek 

masih memilih 

bertahan karena 

alasan subjek 

masih sayang pada 

suami subjek. 
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diri dan naruhke segala hal, ngga 

cuma harga diri saja karena suami 

nya didalam penjara. Bukan 

karena yang diluar tidak bisa 

mencari yang lain, namun bukan 

apa-apa ya sebenarnya kita 

mampu, hidup tidak yang kayak 

mereka ngomong, tidak semudah 

yang orang lain ngomong. Kita 

menjalankan kedepannya itu 

supaya lebih baik tidak usah 

banyak tanya gitu lho… itu buat 

sambungan mungkin itu kekhilafan 

mereka, ya moga-moga aja cepet 

sadar gitu aja udah.. ketemu anaknya 

aja itu anaknya udah bingung kok tapi 

tak biarin, Cuma kalau diulangi 

ketemu aku ya jangan salahin gitu 

tok, jangan salahin ya aku diem 

mbak, lha semut aja di idek gigit kok, 

lha namanya manusia aja kalau di 

idek kok suruh diem aja. Sekali lagi 

ngerti nanti pokoknya udah bapak tak 

kasih ancaman sadis… 17,5 tahun 

lakoni dewe, rak bakal kowe balik 

gasik-gasik, sadis men kata bapak 

terus ibuk jawab “ben” . Dia nggak 

berani mbak kalau dia nggak tau 

mbak kalau kami bertiga masuk, kan 

perempuan itu masuk pintu itu to 

mbak pintu terakhir , dia itu udah 

bingung nungguin aku mbak , dia itu 

ngga mau jalan mbak, karena kalau 

dia jalan pasti suamiku tetep 

nyamperin nyambutin dia kan.. dan 

aku akhirnya nggak enak dan anakku 

tak tarik karena ngerti masuk situ tapi 

anakku nggak berhenti, karena kalau 

anakku berhenti dia juga ikut 

berhenti, suamiku mah gatau nah 
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perempuan itu mukanya dah bingung. 

Terus bapak tak bilangin gini sing 

perlu ketemu kowe ki ora aku tapi kae 

lho, piye tak undangke, bapak tidak 

sekecap pun bicara sampai aku 

pulang nggak ngomong dia ngerti tak 

tinggal pun nggak mau ngomong. 

Tapi sekarang nggak tau mbak, tapi 

kalau tak lihat bapak itu masih belum 

mau jujur, bapak masih belum jujur 

sama ibuk, tapi yaudahlah tak diemin, 

terserah yang penting kalau sekali 

lagi diulangin udah selesai, maafkan 

nggak ada lagi. Kita udah maafin 

sekali, dua kali udah selesai, dia pasti 

tau tapi kalau nggak yaudah selesai 

ngga keberatan. Orang itu mudah 

yang dilihat, padahal kita tiap hari 

berpergian ngga tau gmana, padahal 

bingung mau bawa apa kalau 

kesana… 

614 Peneliti Ibuknya masih sering kunjungan ya 

buk? 

 

 Subjek Masih aktif kunjungan mbak, udah 

biasa aja kok. 

 

618 Peneliti Namanya suami istri kan pasti ada 

yang disuka dan ada yang ngga 

disuka, jadi dari bapak apa yang ibu 

suka dan apa yang nggak ibu suka? 

 

 Subjek Yang saya suka dari bapak itu 

bapak orangnya santun, dan yang 

nggak saya suka itu bapak itu dari 

dulu suka main perempuan, ya 

sudah biasa kaya gitu. 

Subjek suka 

dengan kesantunan 

subjek dan subjek 

tidak suka sumi 

subje sering main 

perempuan 

626 Peneliti Bagaimana ibuk menyikapi 

kekurangan bapak? 
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 Subjek Ya didiemin aja, sekarang kalau 

didalam yang berkuasa kan ibuk, iya 

ibuk berkuasa kalau dia macem-

macem dan ibuk dah ngancem 

selesai, dia nggak berani berkutik , 

kalau dia yang diluar dia yang 

berkuasa ya kalau dia didiemin 

mungkin dia sedih nggak banyak 

ngomong dan cuek he’em, kalau dia 

diem dia diluar dia yang berkuasa tapi 

kalau dia didalam aku yang berkuasa, 

tapi gini dia macem-macem dia nggak 

berani karena saya bisa buat 

pelaporan maka dia kena, ya kalau dia 

ngungkit-ngungkit padahal kita udah 

capek-capek ngurus ya nggak terima 

lah mbak, kayak gitu nggak bisa 

kalau dia kurang ajar dia bisa dibuang 

mbak (dilayar ke lapas 

nusakambangan). 

 

645 Peneliti Baik buk terimakasih atas waktunya 

ya buk, maaf jika mengganggu waktu 

ibuk hehe… 

 

 Subjek Iya mbak sama-sama…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Verbatim Subjek 1 

Wawancara ke-2 

Nama   :  A Y 

Usia   : 38 Tahun 

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2019 

Waktu Wawancara : 10.40 WIB 

Lokasi Wawancara : Dempel, Semarang 

Baris Pelaku Hasil Wawancara Tema 

1 Peneliti Ibu menikah usia berapa tahun bu?  

 Subjek  Saya nikah itu umur 15 tahun mbak Awal mula 

menikah 

3 Peneliti Berati lulus Smp ya bu?  

 Subjek Ehehh,, belum lulus  

5 Peneliti Heheh 15 tahun ini berati udah berapa 

tahun bu? 

 

 Subjek Eee, 22 tahun 23, nanti bulan agustus 

mbak 23 genep. Aku kan kelairan 81 

kalo 96 nikah kan berati15 tahun, 16 

tahun ada anak 1 akhirnya urut-urut. 

Hehehe buke ternak hehe 

Pernikahan subjek 

12 Peneliti Malah rame to buk, la dulu bapaknya 

kerjanya apa? 

 

 subjek Bapak dulunya kan sopir to mbak.  

14 Peneliti Sopir truk nopo pripun buk?  

 Subjek Bapak  dulunya sopir itu lo mbak 

muatan, magelang kota-kota gitu, yo 

pernah sampai  luar pulau. 

Kadangkan muatane apa nanti ke 

mana gitu ke batam. 

Latar belakang 

pekerjaan suami 

subjek 

20 Peneliti O, kaya gitu ada bosnya bu?  
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 subjek Ada, ada bosnya msih bosnya, sampe 

sekarang masih bosnya mungkin 

nanti kalo sudah keluar kerja di sana 

lagi, dulu tu orange ngak neko-neko 

jakno mungkin tu karena temen kan 

untung banyak tergiur kan. 

Latar belakang 

pernikahan 

pekerjaan suami 

subjek 

27 Peneliti Mohon maaf bu, kemaren tu pas 

masuk situ tu kasuse apa si bu? 

 

 Subjek Dia kan nganu mbak, curi mobil, 

bapak itu curi mobil. 

Latar belakang 

kasus suami 

subjek 

30 Peneliiti Kok sampe 17 tahun bu?  

 Subjek Nganu mbak sing di curi tu orang 

berpangkat, dadi tu ndak bisa kita 

nganjel tu ndak bisa. Pertama kan 

kenanya 12,5 mbak 

 

35 Peneliti La kok bisa 17,5 bu?  

 Subjek Yang lain,yang lain kan gini dulu 

bapak sama temen, dalanngnya kan 

kakaknya kemaren itu to yang 

anaknya jenguk it uterus kan yang 

ketemu pertama kali bapaknya la 

mksut drai bapak tu gini biar 

temennya lolos bisa nolongin dia, la 

itu dia ngakuin kalo nglakuin sendiri 

akhirnya kenal 12,5 la yang lain 

bocor itu akhirnya kenanya 17,5 itu.  

Yang lain kenanya sedikit-sedikit 

malah yang lain udah keluar ow, itu 

kan rombongan mbak itu kan sindikat 

dulu sindikat. 

Latar belakang 

kasus suami 

subjek 

50 Peneliti Emmm  

 Subjek Gini bapak itu gini lo mbak dulu 

rumah tangga baik-baik saja, terus 

ada masalah sama cewek, tapi 

perempuan itu perempuan nakal, dia 

Permasalahan 

dalam rumah 

tangga subjek 
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kerja di daerah Bandungan sana lo 

mbak dia kerja di ballroom, orangnya 

gini namanya orang kayak gitu yak an 

butuh duit gede mungkin tuntutannya 

banyak. Kan dulu kita sempat pisah 

mbak, kita kan pisah dia punya anak 

satu sama perempuaan itu. 

62 Peneliti Maksute pisah gimana bu?  

 Subjek Kita pisah, cerai dulu. Karena dia 

posisi di situ kan (penjara) 

perempuaannya ndak mau dia 

ninggalin, perempuannya ninggalin. 

Dia (suami subjek)  cari ibuk lagi to 

siapa yang bisa ngurusin ga ada to, 

kalo di situ ga ada to yang bisa 

ngurusin. 

Permasalahan 

dalam rumah 

tangga subjek 

70 Peneliti Jadi pas bapaknya masuk situ ibu 

baru balik lagi gitu bu? 

 

 Subjek Iya, ya itu.  

74 Peneliti Tapi tu pas di situ bapak.e masuk situ 

tu berati posisine udah ndak nikah 

bu? 

 

 Subjek Iya, ya iya tapi kan kita posisinya 

udah ada anak mbak, aku anak 6 yang 

sebenernya 5 yang satu itu anak  

perempuan itu, tapi aku sih baik-baik 

aja mbak kalo sama aku, anaknya 

kalo sama aku ada ibunya malah 

milih sama aku.  

Jumlah anak 

subjek yang 

sebenarnya 

 

83 Peneliti Oo yang terakhir itu bu  

 Subjek He’em yang kecil itu tu anak 

perempuan itu, he’e kalo liat aku wes 

“iboek” sama ibunya sendiri ngak 

mau. Anakku dewe wes gede-gede 

mbak paling terakhir ya wes Smp itu, 

yahh pokoknya anak itu juga anak 

wes anakknya 6 gitu. 

Penerimaan subjek 

terhadap masalah 

dalam rumah 

tangga subjek 
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91 Peneliti Berati pas ada ini bapak.e ke ibu yang 

sana ninggalin? 

 

 Subjek Ninggalin yang sana ninggalin, udah 

cerai o mbak wong yang nyeraiin 

yang perempuaan wong posisi dia di 

dalem, tak kasi liat (nunjukin foto 

perempuan) ya lebih muda sih mbak, 

ya.. namanya orang kaya gitu ngak 

lebih muda ngak mungkin. Anaknya 

yang tak pajang itu to mbak ee yang 

tak kasih bingkai bunga-bunga itu to 

yang anaknya, heee anakku sing cilik 

dewe iku (anak suami dengan 

perempuaan lain) ganteng sakjane 

mbak  lucu. Aku sih ini mbak yang 

sudah ya sudah ini kan namanya 

perjalanan. Anaknya ngak tau yang 

bejad kan yang tua. 

Keadaan rumah 

tangga subjek dan 

penerimaan subjek 

mengenai keadaan 

rumah tangga 

subjek 

109 Peneliti La itu posisi pas itu anaknya ibu yang 

kecil kelas berapa bu? 

 

 Subjek Yang mana  

111 Peneliti Yang smp  

 Subjek Dulu masih Sd mbak, itu sama yang 

ponakane kemarin lo mbak sing 

jenguk suamiku, hemm anakku 

ngamuk mbak karo bapake. 

 

116 Peneliti Anak yang mana buk?  

 Subjek Ya yang kemarin itu saya jenguk 

sama anakku yang nomer 2 yang di 

magelang, langsung ngomong mbak 

“bapak bajingan, sing bajingan 

bapak” 

Konflik yang di  

alami anak subjek 

pada suami subjek 

121 Peneliti Langsung di depan bapaknya buk?  

 Subjek Ngak pas di sana dia diem karena tau 

di sana kan penjara, pas pulang 

marah-marah ngomong nggak mau 

ngomong sama bapaknya. Terustak 

 Penyelesaiian 

subjek mengenai 

masalah dalam 

rumah tangga 
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lus mbak ngko nak koyo ngnu malah 

dadi rak ngenah kabeh, anak’e manut 

mbak, manut anak’e. heeeeh wes 

kesel mbak ngopeni pak’e ki rasane 

wes kudu ndang ngang, ndang mlayu 

kudu ndang-ndang wes. Repot mbak 

di rewangi kehidupane koyo ngnu di 

rewangi wes trimo she salah ae. 

Ibarate ibuk nang njobo kene pe di 

rewangi sing golek koyok opo ae 

kelakon, melebihi bapak bisa biso-

bisano tapi kenapa ibu masih milih 

bapak? Wes ono anak mbak. 

subjek, 

permasalahan 

subjek dan 

peneriman subjek 

dalam rumah 

tangga subjek 

140 Peneliti Berat di anak ya buk  

 Subjek Yaiya lah mbak, ra mikir woong 

lanang. Wong lanang koyo ngnu 

kurang ajar, kurang ajar wi mbak wes 

ibarate mbiyen rumah tangga ra 

ngenah, edan wedokan ngajak 

pegatan saiki nang penjaraa 

ngundang-ngundang edan wedokan 

meneh sopo wonge mbak, wi lak 

jenenge rung iso tobat? Yo tapi yowis 

do’a ae lah do’a nak ra mari yo 

do’ane bue mati wae wes dari pada 

urep koyok ngnu terus (ada kenaikan 

nada bicara). Wong urep nang jobo 

angele koyo ngene kok mbak ibarate 

golek kehidupan ki susah, nang jero 

yo susah tapi enek sing mangani 

mboh iku enak-ra enak ono sing 

nyukupi. La nak sing nang jobo 

ngeneki ibarate ran de det opo ono to 

mbak sing pe ngekai, yo ngak? Opo 

ya “kulonuwun aku ran de det kai” 

kan yo ndak! La nak nang jero kono 

esuk awan sore tetep di keni maem 

soko pemerintah. La sing di luar? 

Anak tanggungan la dia Cuma mikir 

Pencurahan suara 

hati subjek 

mengenai keadaan 

suami subjek, 

permasalahan 

dalam rumah 

tangga subjek, 

penerimaan subjek 

mengenai keadaan 

rumah tangga 

subjek dan 

pemecahan 

masalah ekonomi 

oleh subjek 
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badan, la sing di luar?  Iki omah 

wek’e wong kudu tiab bulan mbayar 

ya to mbak. Saiki kehidupan anak 

sing mangap wong 5 wong 6 karo 

wetenge dewe opo yo ameh di tokke 

yo ga mungkin to mbak. Nak 

wetengku ngeleh aku ae nangis 

ibarate opo meneh anak-anak’e yo 

ngak?. Tapi itu lo mbak yang di 

dalem pikirane yang di luar ngak 

bener, yang di dalem sengsara tapi 

ngak mikir kui salahe sopo sing 

ngangkon ngnu yo sopo mergone 

opo! Ngak di piker gitu. Bapak kui lo 

nak ngamuk-ngamuk karo bue lo 

suangar mbak, nak ngunek-ngunekke 

bue lo saru-saru mbak aku sing edan 

lanangan, sing edan tetek mbengek 

tiap hari nak oong kadang tak mbarke 

mbak, sak karepmu kadang nak 

jengkel tak blok nomere mbak. Nak 

di blok nomere kan tambah jengkel to 

ngamuk-ngamuk meneh “iki lagi kari 

si A, karo si B, karo si C” la siaki nak 

karo anak’e meh ngopo to mbak? 

Tapi yo sak karep-karepmu lah. Sak 

karepmu nak pe mbok piker wes 

cuapek aku kadang tak mbarke. 

194 Peneliti Emm   

 Subjek Kalo koyo ibu iku nak di omong 

goblok iku goblok mbak, dalam arti 

goblok itu gini, mereka itu bisa 

menilai goblok itu monggo tapi kan 

ibu punya artian sendiri terserah 

mereka aku Cuma mikirke anak wes 

kui tok. Nik Cuma mikir wong koyo 

ngnu ki ngopo. Pe golek sing ngeni 

kehidupan ki jeh iso kok ibarate 

bebojoan rumah tangga sing golekke 

 



97 

 

nafkah aku jeh iso kok wong koyo 

ngene di aboti. Tapi ki aku 

memposisikan awakku dewe nak di 

koyokno ngnu dewe pie rasane. 

Semua berbalik kok mbak kabeh ono 

tanggungjawab’e tapi wong-wong ki 

y owes gitu “wong kok goblok’e pol” 

yo bener yo salah. Yo bener karena 

meereka wes tau posisi sengsoro kok 

di teruske yo salah mikir ojo koyok 

ngnu mikir ki yo ning akhirat sisaok 

bakale nng kono iku di pertanggung 

jawabke gitu dadi ki ya ono tanggung 

jawabe. 

218 Peneliti La nak anak-anak tu suka cerita ndak 

buk kalo ada masalah? 

 

 Subjek Anak-anak? Semua  mbak kalo ada 

masalah mereka cerita. Apalagi 

jangankan yang lain. Yang gede aja lo 

mbak dirumah udah ada calone pun 

kalo bue ngak di rumah “bue nandi 

to? Kok ngak balik-balik to?” padahl 

nak ono ibune ki mok di depi tok. 

 

227 Peneliti Hehe ngintil terus buk  

 Subjke Haha ngrasakke gede tapi pikirane 

koyo cah cilik mbak, wes tenan piee 

ki ngko nak duwe bojo la bojomu 

mbok openi sing kepiye kingko, ngko 

jangan-jangan sesok nduwe bojo she 

njaluki ibune. 

 

235 Peneliti La berate sakniki libur ngih buk 

sadeanne? 

 

 Subjek Aku libur mbak, aku libur wes lama 

udah bulan lalu. Soalnya motor’e 

mbak. Motore kalo di engkel kan 

ngak bisa, kan habis rusak kemaren 

turun mesin 1jt kemaren la tapi kok 

yo during bener malah sing rusak 

ganti doble stater.e saiki akine sek 

Permsalahan 

ekonomi dalam 

rumah tangga 

subjek 
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mbak gentian duwite. Nak jualan di 

engkol kan ribet mbak ndadak 

nglepas kurungane masang lagi 

nglepas lagi susah mbak. Pelan-pelan 

isih bingung ngurusi kae sesok nak 

nikah pie. Ibu ki jakne mikire kudune 

montore ben ndang tak dandani ben 

iso dodol bingung mbak, nak untuk 

saat ini ki nak di takoni pie-pie ki 

bingung. Modal buat jualan ayam ki 

dandan motor jug awes sing penting 

ki kehidupan ki berjalan sik. Yang 

penting ki tiap harine anak ki ngak 

ketetran buat maem, yo walaupun 

susah ki iseh bisa maem. Tapi untuk 

yang lainnya ki untuk saat ini ibuk 

bisane cumin nangis tok mbak. 

Belom bisa bergerak-bergerak untuk 

gimana-gimana belom bergerak. 

264 Peneliti La berate ibu jualan dari dulu bu?   

 Subjek O, bapak belum masuk, dulu tu aku 

ikut orang mbak, dulu aku ikut orang 

berapa tahun di ayam, nguli sek 

mbak. Terus bapak’e di sana masuk 

sana ngrengek mbak minta di 

kunjungi akhire kan ibu’e ra tegel, 

melu wong prea prei kan ngak enak to 

mbak terus dadi rengang. Bose bue 

pintere rak karuan disik mbak, 

bayarane akeh soale bue melu wong 

ki ora keset sembarang bue tandangi. 

Dadine bose  seneng aku ki harian 

dapet, maem dapet, mingguan dapet 

bulanan dapet. 

Kesiapan subjek 

mengatasi masalah 

ekonomi subjek di 

mulai sejak 

berpisah dnegan 

suami subjek 

279 Peneliti Tapi tetep ambil di bose?  

 Subjek Ndak, kalo ambil ayame di bose ndak 

bati to mbak nanti Cuma jualke tok to 

mbak. Tetep ini amile di agen ibuk 

beline masih hidup tapi nanti di situ 

terima bersih ibu nerimane sudah di 

potong di bubiut juga di kasih.e masih 

utuh sak ceke-cekere sak kepalae. 

Cara subjek 

memenuhi 

kebutuhan 

ekonomi subjek 
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Skolah sek mbak dulu ibu ikut bose 

dulu tu berapa tahun 3 tahunan apa 4 

tahun. 

290 Peneliti Itu ikute pas bapak masuk nopo  

 Subjek Itu ikute pas bapak belom masukk 

wes bercerai bapak kan sama orang 

lain. 

 

293 Peneliti Oo pas sendiri ya bu  

 Subjek He’e dulu kan ibu di magelang mbak, 

setelah nikah ibuk di magelang ikut 

bapak, terus ada masalah itu pisah ibu 

pulang ke semarang, ibu pulang itu 

sebelum proses cerai pas sudah mulai 

ada masalah itu gonjang-ganjing terus 

ibuk langsung mlayu nek semarang 

mbak. Pas udah proses cerai jadi ibu 

udah di semarang sama anak-anak 

sampai sekrang. Dia ngejar aku ya 

pas aku di semarang. Ayo di maem… 

karo di maem 

Latar belakang 

keluarga dan 

permasalahan 

dalam rumah 

tangga subjek 

306 Peneliti Hehe ngih buk  

 Subjek Di mimic mbak di mimik, wes to 

biasa ae. 

 

309 Peneliti Ngih buk hehehe  

 Subjek Ee aku tau di arani bapak lo mbak 

seneng lanang di gowo wong lanang 

ngetan ngulon ngalor ngidul,  tak 

ngeneke kui lak koe dewe  la jawab’e 

malah “ aku kan mok lewat telfon 

karo wa tok” oo yowes kono golek 

kehidupan neng wedok lio. Ini masih 

jengkel kemaren saya ndak 

kunjungan itu masih jengkel tapi 

besok paling tak jenguk kemaren 

selasa aku ndak kesitu. 

Kecemburuan 

suami terhadap 

subjek 

321 Peneliti Kalo yang temenne bapak itu lebih 

sebentar buk kurungane, kan padahal 

nglakuinnya sama to? 

 



100 

 

 Subjek Mereka bisa ganjel yang lain, mereka 

kan bisa ganjal di pengadilan, bapak 

kan pelaku utama to. 

 

327 Peneliti Ngak bilang bu kalo yang utama itu 

bukan bapak? 

 

 Subjek Ngak  

330 Peneliti Dulu kajdiannya di ana bu?  

 Subjek Dulu? Dulu kejadiannya di magelang, 

pertama dia berapa lokasi aku ngak 

tau, dulu kalo sidanngnya di 

semarang pas itu masih sama 

perempuan itu dapet berapa tahun 

satu tahun to mungkin to bapak itu 

kena itu lari-lari masih sama 

perempuan itu kurang tau. Tapi sih 

sing tak denger tntutan hidupe. 

Latar belakang 

kasus suami 

subjek 

340 Peneliti Jadi ibu memndampingi pas bapak 

udah di dalem? 

 

 Subjek He’eh, dia dept satu tahun dia bilang 

ban bun ban bun, sakit to mbak udah 

di tinggal sapa yang mau dia ngejar 

terus.. la baru. 

 

346 Peneliti Berate posisi baliknya udah 3thn?  

 Subjek Siapa bapak? Bapak 4 tahun  

348 Peneliti Ngak bapak sama ibuk mbaliknya 

udah 3 tahun 

 

 Subjek Ya udah 3 tahun lebih. Dulu pas 

masuk masih sama perempuan itu. 

 

342 Peneliti Kalo dulu tu pas sebelum ada 

kejadian bapak sama perempuan lain 

tu suka berantem ngak sih buk? 

 

 Subjek Ya berantep tapi ngak ini, ngak 

terlalu sering lah. 

 

347 peneliti Kalo dulu yang buat masalah 

berantem tu apa sih bu? 
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   Subjek Yo paling soal apa sih mbak paling 

soal ana, soal orang tua gitu sih mbak. 

Permasalahan 

dalam rumah 

tangga subjek 

sebelum berpisah 

352 Peneliti Tapi habis itu penyelesainnya 

gimana? 

 

 Subjek Ya dia kan sering ga pulang, kalo 

pulang beberapa jam aja. Kalo dulu tu 

berantem ibu diem ibuk pendem. Tapi 

kalo sekarang ndak  betah ki langsung 

tak omongke ae mbak.  

Penyelesaian 

masalah rumah 

tangga subjek 

358 peneliti Jadi sekarang bapak lebih dekat sama 

keluarga? 

 

 Subjek Ya sekarang sih mending sekarang  

361 Peneliti Oiya buk kemaren kan ibu pas 

wawancara pertama kan bilang, kalo 

dari semua kan enakkan yang dulu 

daripada sekarang. Kalo yang dulu itu 

gimana sih bu? 

 

 Subjek Ya kalo dulu ka nada yang nyarike, 

ibu itu hidup berdua kalo ibu ada 

kebutuhan kan bapak yang bantu. 

Bapak yang kerja bapak yang ngasih 

duit, la terus kalo bapak di situ ibuk 

yang cari sendirikan susah mbak anak 

akeh ngolek dewe, pora yo enak di 

iwangi to mbak. La disitu kalo bapak 

dulu itu berantem masalah anak ya 

ndak sering berantem jugak dia tu 

orangnya jarang di rumah. Kalo di 

rumha beberapa jam habis itu 

berangkat lagi, jadi jarang ini,, 

Keadaan ekonomi 

subjek sebelum 

suai subjek masuk 

penjara 

379 Peneliti Jarang komunikasi, jarang ngobrol?  

 Subjek He’em, banyak ngobrol tu sekarang 

walaupun waktunya sebentar tapi 

banyak ngobrol sekarang. 
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382 Peneliti Kalo anak-anak ini jarak usianya 

berapa tahun buk? 

 

 Subjek Kalo yang pertama itu 97, kalo yang 

ke 2 itu 99 terus jaraknya dikit-dikit 

mbak kalo yang ketiga itu 2001, terus 

taun 2003 sama 2005. 

Jarak usia ke 5 

anak subjek 

388 Peneliti  Yang terakhir smp itu ya buk?  

 Subjek Iya mbak kelas 1 smp itu, tapi di kira 

tu anakku baru 1 yang elas 1 smp itu. 

Di bilang mau punya mantu tu nggak 

percaya o mbak 

 

393 Peneliti Iya bu masih muda, kaya masih 

masuk 30an 

 

 Subjek Haha mosok sih mbak, paling nak tak 

ajak  jalan semua anakku jalan keluar 

makan bakso di kiro paling jalan 

sama brondong. 

 

399 Peneliti Haha ngih a buk masih keliatan muda 

juga o. 

 

 Subjek Hahah,, di minum… mbk di minum 

biasa ae nek  dirumah bue,  kalo ndak 

wawancara maen aja kalo pas lewat 

sini.. 

 

405 Peneliti Hehe ngih buk, la nanti ketepakaan 

pas ibu.e ndak di rumah… 

 

 Subjek Ya kalo pas lewat wa aja mbak.  

408 

 

Peneliti Hehe ngih buk.. kapan-kapan tak 

maen lagi. 
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Verbatim Subjek II 

 

Nama :   AS  

Usia :  30 Tahun 

Tanggal Wawancara :  16 April 2019 

Waktu Wawancara :   12.30 WIB 

Lokasi Wawancara :   Ngaliyan, Semarang 

Baris Pelaku Hasil Wawancara Tema 

1 Peneliti Assalamu’alaikum buk, nama saya 

Alfiatur Rohmaniah, boleh tau nama 

ibu? Namanya siapa bu? 

 

 Subjek Ibu Anisa Subjek bernama 

Anisa 

6 Peneliti E, usianya berapa bu?  

 Subjek Usianya 30 Usia subjek 30 

tahun 

8 Peneliti Sudah menikah sama bapak berapa 

lama bu? 

 

 Subjek Ee kurang lebih 4 tahun  

11 Peneliti Sebelumnya bapak asli mana bu?  

 subjek Kudus  

13 Peneliti Kalo ibu sendiri?  

 Subjek Boja  

15 Peneliti Kok bisa ketemu ya bu Kudus sama 

Boja kan lumayan jauh jaraknya 

Subjek mengenal 

suami subjek saat 

suami sudah berada 

di dalam lapas 

 Subjek  Lewatnya ini (nujuk di Hp) hahah  

19 Peneliti Hahaha jadi kenal di sosmed gitu?  

 Subjek Hmhm he’em  

21 Peneliiti Kalo dek Gibran (anak subjek) sudah 

berapa tahun buk? 
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 Subjek Gibran? Kurang lebih sudah 3 tahun 

lah 

 

24 Peneliti Mohon maaf bapak di dalam udah 

berapa lama bu? 

 

 Subjek Apanya?  

27 Peneliti Maksudnya di dalemnya udah berapa 

tahun 

 

 Subjek Oo sekarang 4,5   

30 Peneliti 4,5? Udah di dalam 4,5   

 Subjek Iya 4,5 tahun  

32 Peneliti Berati pas menikah bapak udah?  

 Subjek Iya, saya menikah di situ Subjek menikah 

dengan suami di 

lapas 

35 Peneliti Sebelumnya mohon maaf eee 

kasusnya bapak itu apa bu? 

 

 Subjek Pembunuhan (hanya bahasa bibir)  

38 Peneliti Terus kenanya berapa tahun bu?  

 Subjek Apa?  

40 Peneliti Lamanya berapa tahun bu?  

 Subjek Awalnya seumur hidup tapi habis itu 

kena 10 tahun Cuma njalani 5 tahun 

 

43 Peneliti Berarti tinggal bentar lagi?  

 Subjek He’em isnyaAllah Agustus kalo ngak 

September pulang 

 

46 Peneliti Jadi kan emang dari pas di dalem ya 

buk kenalnya,  

 

 Subjek He’em  

49 Peneliti Trus komunikasinya kan lewat ini 

(hp) terus cara menjaga 

komunikasinya ibu sama bapak 

gimana? Yang namanya di situ kkan 

nggak sebebas di luar. Kan kalo di 
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situ kan mesti waktunya terbatas la 

cara ibu menjaga komunikasinya 

gimana? Komunikasinya ibu biaar 

baik-baik aja sama bapak gimana 

 Subjek Ya paling Cuma telfon WA nan udah 

gitu aja, itupun sehari paling berapa 

menit itupun kalo dia ngak sibuk, 

kalo dia sibuk ya paling “udah ya 

ayah lagi sibuk” itupun nanti aku 

nunggu dia telfon. Soalnya kan 

sekaran ini banyak oprasi kan takute 

nak bawa hp takute nek ketahuan. 

Komunikasi subjek 

dengan suami 

melalui Wa subjek 

sering telfon 

dengan suami saat 

waktu sengang 

65 Peneliti Jadi pas di situ komunikasinya selain 

di situ ya pas hari-hari ya Cuma itu 

(telfon) bu? 

 

 Subjek He’em. Sini dek isini ( subjek sambil 

mangawasi anak subjek) 

 

70 Peneliti Biasane kan ketemune jarang, terus 

apa sing di obrolkan saat ketemu itu? 

 

 Subjek Yo paling bahas anak, anaknya di 

rumah ngapain, apa kalo rewel 

ndak gitu. 

Yang biasa di 

komunikasikan 

subjek dengan 

suami 

75 Peneliti Ibu bapak kalo sama anak deket 

ndak? 

 

 Subjek Banget  

77 Peneliti Seperti apa bu deketnya hehe  

 Subjek Ya gimana ya aku susah njelasine, 

dia lebih deket sama ayahnya 

daripada aku 

 

81 Peneliti Kalo bapaknya luwes ndak bu?  

 Subjke He’em kalo pas lagi ini kalo pas 

lagi ruwet ya tau sendiri lah orang 

di situ hehehe, kalo pas ada 

banyak kerjaan, banyak pikiran 

kadang sama teman ada masalah 

Masalah yang 

sering subjek alami 

dengan suami 

masalah 

komunikasi di 
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ya ya pas kaya gitu ya sewot, ya 

udah aku biasa aja. Cuma aku 

sering bilang meskipun banyak 

masalah ya kalo kasih kabar lah di 

rumah takute kalo lagi sakit atau 

apa kan kita tahu. Soalnya kalo dia 

jadi orang kalo ada apa-apa dia diem 

gitu dia lagi sakit ya dia diem malah 

yang ngasih tau temenne itu gini si 

suamimu ini nis dia lagi sakit 

perutnya dia sampe nungging-

nungging dia sampek kesakitan gitu. 

Pantesan dari tadi aku gelisah gitu 

kan tak telfon ngak di angkat-angkat 

gitu malah hpnya di matiin di reject 

terus ternyata dia lagi kesakitan dia 

sih kemungkinan ngak mau apa 

yaa… 

mana seringnya 

suami subjek 

jarang 

menghhubungi 

subjek hal 

membuat khawatir 

subjek 

101 Peneliti Ngak mau membuat orang di rumah 

kepikiran 

 

 Subjek Ha’a kepikiran gitu.  

104 Peneliti Tapi adek kalok besukan di ajak bu?  

 Subjek He’em, terkadang kalo pas mau 

pulang diane nangis, ngak mau 

pulang. Dek sini sayang.. 

 

108 Peneliti Tu masnya bawa apa tu..  

 Subjek Tu punyamu singkong tu lo…  

110 Peneliti Ibu pesen ini tadi?  

 Subjek Ndak, haha yowes di makan.  

112 Peneliti Terus kan kalo bapak di dalem kan 

waktunya sebentar bu? Terus kalo 

ngabisin waktunya bersama biar 

waktunya berkualitas itu gimana 

caranya? Hahah gimana ya bahasaku 

belibet heheh 

 

 Subjek Hahahaha  
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119 Peneliti Pokoknya menghabiskan waktu 

bersama bapak tu gimana bu? 

 

 Subjek Ya paling ngobrol, orang dianya 

(anak subjek) ngak bisa anteng 

aku ngak bisa focus. Ngobrol 

serius tu ndak bisa pokoknya 

setelah ada dia tu ngak bisa focus. 

Komunikasi subjek 

dengan suami 

kurang intens 

setelah memiliki 

anak 

126 Peneliti Kalo sebelum ada adeknya  

 Subjek Ya fokuss, ngobrolin apa ya paling 

pekerjaan aku, pekerjaan dia gitu. 

 

129 Peneliti Ibu selain ini kerja juga?  

 Subjek Sekarang ndak, setelah hamil dia 

ndak. 

 

131 Peneliti Tapi sebelumnya?  

 Subjek Sebelumnya kerja di Ambarawa di 

pariwisata 

 

134 Peneliti Di bagian?  

 Subjek Itu kan kadang sering nemenin 

bos, dulu di percaya sama bos. Aku 

kan sering bo’ong aku kan punya 

anak dua aku alasan anak saya 

yang satunya skit bu, ada acara 

keluarga apa gitu, habis aku umur 

2 bulan udah ngak kuat berhenti. 

Subjek pernah 

bekerja di 

pariwisata dan 

sebagai 

kepercayaan bos 

subjek sebelum 

memiliki anak dan 

berhenti pada 

hamil 2 bulan 

141 Peneliti Berarti di laju bu Boja ambarawa tiap 

hari? 

 

 Subjek He’em, kadang ikut luar kota ngak 

pulang. 

 

145 Peneliti La kalo sekarang, ininya yang kerja 

bapak? 

 

 Subjek Uangnya? Ya Alhamdulillah di 

sana dapat  dikit-dikit lah bisa 

buat beli susu buat beli jajan. 

Subjek 

mendapatkan 

nafkah dari suami  
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150 Peneliti Di situ ikut kegiatan apa bu?  

 Subjek Dia mbenerin listrik lampu, dah 

ngak ada kerjaan lain ya pokknya 

tentang listrik-listri di situ kan 

hamper berapa ya 2000 yang bisa 

Cuma suami ku tok yang bisa 

Pekerjaan suami 

subjek sebagai 

tukang listrik di 

dalam lapas dan 

hanya sumai subjek 

yang mampu 

melakukan 

pekerjaan itu di 

antara 2000 napi di 

dalam lapas 

156 Peneliti O, listrik-listrik Cuma bapak yang 

bisa? 

 

 Subjek Ho’o Cuma suamiku tok  

158 peneliti Jadinya dari situ dapet?  

 Subjek He’em  

160 Peneliti Sering ini ngak bu makan bersama 

bapak? 

 

 Subjek Ya itu pasti selalu sepiring aja berdua 

heheeh 

 

164 peneliti Bawa dari rumah?  

 Subjek He’em  

166 Peneliti Yang namanya rumah tangga ada 

permasalahannya ya bu? Apa sih 

masalah yag ibu alami dalam rumah 

tangga ibu sama bapak? Pernah ngak 

kaya jengkel gontok-gontoan gitu 

ndak bu? 

 

 Subjek Ya it pas ngak ada kabar, kadang 

jengkel wajar kan 

Masalah 

komunikasi dalam 

rumah tangga 

subjek 

173 Peneliti Ya kalo gitu penyelesaiaanya ibu 

gimana? 
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 Subjek Penyelesaiannya ya salah satu ada 

yang mengalah. Aku kan orangnya 

bawel kalo dia kan lebih diem, ntar 

kan kalo gitu udh aku diem missal 

aku udah diem satu jam apa dua 

jam kaya gitu nanti dia baru telfon 

lagi apa. Ya udah kaya gitu 

masalahnya selesai 

Cara menyelesaian 

masalah subjek 

biasanya lebih 

diam ketika 

merasakan tidak 

enak kemudian 

baru komunikasi 

lagi setelah 

masalah mereda 

182 Peneliti Cuma kalo ngak ada kabar gitu ya 

bu? 

 

 Subjek Ha’a ya gitu kalo Cuma ngak ada 

kabar aku diem 

 

185 Peneliti kalo hubungan ibu sama keluarga 

gimana? 

 

 subjek Kalo sama keluarga aku awalnya 

ya ngak baik tapi sekitar setengah 

taun ini lah, bisa nerima lah. 

Mungkin kan awal-awalnya aku 

memilih suami di situ kan. 

Hubungan subjek 

dengan keluarga 

subjek kurang baik 

keluarga subjek 

kurang menerima 

keputusan subjek 

menikah dengan 

narapidana 

191 Peneliti Terus jadi renggang gitu bu?  

 Subjek Ha’a aku sampai cara ngomong 

kasarnya aku di usir lah dari 

rumah. Pergi aku mungkin orang 

tuaku sadar lah dari situlah aku di 

cari. 

 

195 Peneliti Tapi baru-baru ini dicarinya?  

 subjek Ngak pas waktu aku hamil, aku 

hamil di cari. Meskipun aku di 

rumah dia lahir ya masih gitu 

Cuma aku sama ibuku yang bisa 

ini lah tapi kalo sama adekku ya 

agak ini agak renggang lah tapi 

udah setengah taun ini lah udah 

Keadaan subjek 

dengan keluarga   

mulai membaik 

saat subjek hamil 

subjek mulai di cari 

dan di suruh 

pulang, tetapi 
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biasa kaya dulu lagi. Udah beliin 

ini (anak subjek) apa ngajak main 

gitu. Mungkin ya apa sadar lah ya. 

Aku juga ngak pernah nyusahin 

orang tuaku yang minta uang yang 

apa kayak gitu ngak pernah, 

sedikitpun aku  ngak pernah 

soalnya kan aku di kasih suami 

aku cukup ngak cukup ya aku 

terima soalnya kan kita harus nyadar 

kan suami di situ ngak kaya di luar 

yang bebas cari pekerjaan apa, la 

kalo di situ kan Cuma pekerjaannya 

ya gitu lah terbatas lah. Kalo 

kemungkinan kalo yang tega ya 

malak temennya atau apa kan kalo 

sumaiku ya yaudah gitu aja kerjanya. 

hubungan subjek 

dan keluarga masih 

tidak sehangat dulu 

adik subjek kurang 

menerima subjek 

dan anak subjek 

sampai keadaan 

mulai menghangat  

kembali 6 bulan 

terakhir hubungan 

subjek dan adik 

subjek mulai 

membaik, adik 

subjek mulai 

menerima anak 

subjek dengan 

suami subjek yang 

sekarang 

217 Peneliti Kalo ini bu hubungan sama 

kkeluarga bapak? 

 

 Subjek Sama kelurga suami aku? Malah 

baik daripada kelurga aku lebih 

baik keluarga suami. 

Hubungan subjek 

dengan suami 

subjek lebih baik  

dibandingkan 

dengan keluarga 

subjek sendiri 

222 Peneliiti Ibu sama bapak seumuran bu?  

 Subjek He’em malah tuaan aku setahun   

224 Peneliti Jadi sebelumnya ibu pernah 

menikah? 

 

 Subjek Dulu pernah punya anak satu, 

suami aku juga sebelum masuk 

sini pernah menikah punya anak 

satu. Anakku yang dulu umur 2 

tahun setengah aku cerai. Terus 

yang suami aku yang anaknya dia 

masuk sini anaknya umur 6 bulan 

kayaknya dia masuk sini. Habis 

Subjek dan suami 

pernah sama 

merasakan 

pernikahan 

sebelumnya dan di 

karuniai seorang 

anak pada 

pernikahan 
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masuk sini berapa bulan di cerai 

sama istrinya. Suami aku masuk 

sini 7 bulan kenal aku, jadi waktu 

aku kenal suami aku bisa di bilang 

masih suami orang lah Cuma ya 

istrinya udah nggak apa ya, udah 

nggak mau ngurusin lo selama dia 

masuk sini, dia (suami subjek) 

masuk polda ya ngak mau tau itu 

urusanmu ya udah itu urusanmu, 

itu ngak di urusin. Tapi pas aku 

udah hamil 6 bulan baru ngurus 

surat cerai. 

sebelumnya. Suami 

subjek mengenal 

subjek pada saat 

anak suami subjek 

berusia 6 bulan 

243 Peneliti Jadi sebelumnya ini nikahnya nikah 

agamah? 

 

 Subjek Ha’a  

246 Peneliti Kan anaknya ibu yang nomer satu 

usianya berapa? 

 

 Subjek 11 tahun Usia anak subjek 

yang pertama 

249 Peneliti Udah Sd kelas 6?  

 Subjek Kelas 5  

251 Peneliti Ikut  mbahnya pa ikut ibu?  

 Subjek Ikut mbahe dari bayi ikut mbahe Anak pertama 

subjek di asuh oleh 

orang tua subjek 

dari bayi 

253 Peneliti Kalo temen-temen ibu gimana bu?  

 Subjek Kalo temen-temenku yang dulu? 

Temenku sudah bubar 

 

256 Peneliti Yang sebelum?  

 Subjek Ha’a yang sebelum aku kenal dia 

(suami subjek) habis tau kalo aku 

punya suami ini semuanya pada 

lari 

Hubungan subjek 

dengan teman-

teman subjek 

sebelumnya tidak 

baik teman-teman 
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subjek kurang 

menerima keadaan 

rumah tangga 

subjek 

260 Peneliti Menjauh?  

 Subjek He’e sampai keluarga besar bapak 

aku ngak ada yang perduli aku 

mau gimana mau apa. Misalkan 

ketemu di jalan kalo senyum aku 

ya senyum kalongak di sapa aku 

ngak nyapa. Soalnya pernah aku 

kektemu di jalan aku nyapa malah 

ngak disapa yaudah lah yang 

penting aku makan nggak minta 

mereka gitu aja. 

Subjek di kucilkan 

oleh keluarga besar 

dari pihak ayah 

subjek karena 

pilihan subjek 

menikahi suami 

subjek saat ini 

269 Peneliti Tapi alasan mereka seperti itu Cuma 

karena bapak? 

 

 Subjek Ha’a Cuma karena itu mungkin  

dikira mereka aku orang ngak waras, 

orang yang diluar aja banyak ngapain 

nyari yang disitu, yang aku tau lo ya 

yang saudaraku bilang. Kan aku 

punya saudara terus aku tanya itu 

kenapa to  pada benci sama aku, kan 

aku gitu “ ya mereka pada bilang 

kalo kamu tu ngak waras orang di 

luar banyak yang lebih baik ngapain 

milih di situ” 

Keluarga subjek 

menganggap 

subjek kurang 

waras dengan 

pilihan subjek 

menikah dengan 

narapidana 

281 Peneliti Sebelumnya jarak antara ibu kenal 

sama bapak sampai menikah tu 

jaraknya berapa lama bu? Apa ya 

bisa di katakan pacaran? 

 

 Subjek Ohhh itu Cuma 4 bulan  

286 Peneliti Terus setelah itu menikah, alasan apa 

sib u yang membuat ibu yakin mau 

menikah dengan bapak? 
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 Subjek Haha alasannya apa ya, kalo 

alasannya kayaknya nggak ada ya, 

soalnya ini ya aku kalah sama 

sayang. Jadinya  ya udah 

Alasan subjek 

memutuskan 

menikah dengan 

suami subjek 

293 Peneliti Ininya udah yakin sayang sama 

bapak, tapi  hebat lo buk yang ini aja 

ninggalin ibu mau menemani saat 

susah. Berati selama menikah ibu 

pernah main ke keluarga bapak?  

 

 Subjek E kao puasa saya di sana sampek 

lebaran. 

 

300 Peneliti Selama satu bulan full?  

 Subjek He’e di sana, tapi kalo bulan ini 

puasa ini kayakne ndak soale di sana 

sepi. Soale semua pada kerja aku kan 

di rumh sendiri. 

 

305 Peneliti Jadi kalo lebaran di kudus  

 Subjek Ha’a aku di sana selama ada dia 

(anak subjek yang kecil) aku di 

kudus terus 

 

308 Peneliti Udah 4 tahun ya bu di kudus kalo 

lebaran. Kalo di rumah sering ikut 

kegiatan kaya yasinan gitu ndak bu? 

 

 Subjke Kalo sekarang ndak pernah  

312 Peneliti Kalo sebelumnnya?  

 Subjek Kalo sebelumnya ya kadang ikut, 

kan kalo di sana kan setiap kamis 

sore yasinan tahlilan gitu kan ya 

itu kadang ikut, kadang juga kalo 

malam senin kaya barzanji itu 

biasanya ikut. Ha’a tapi habis ini 

ngak. Ya itu suara-suara itu yang 

kadang buat aku ngak datang aku 

ngak-ngka. 

Subjek sempat 

mengikuti kegiatan 

keagamaan di 

lingkungan subjek 

sebelum menikah 

dengan suami 

subjek saat ini 
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321 Peneliti Suara-suara tetangga gitu ya bu. La 

kalo sekrang ikut siapa bu? 

 

 Subjek Siapa? Aku? Ikut om keluarga   

324 Peneliti Ikut om dari keluarga ibu?  

 Subjek Om dari bapakku Cuma kana apa ya, 

dia kan ngak kaya yang lain. Dia tu 

bisa  ngertiin aku 

 

328 Peneliti Jadi tiap  hari besukan itu ndak 

pernah absen? 

 

 Subjek Haha ndak pernah, ndak pernah 

absen, kadang pas angak besukan 

aja dari jam 9 sampai jam 11 aja 

telfonan. 

Subjek tidak 

pernah absen 

besukan dengan 

suami subjek 

333 Peneliti Haha selalu bu?  

 Subjek Kalo dia ndak kerja, kalo kerja ya 

apa vidcallan ini biar percaya 

 

336 Peneliti Hehehe  

 Subjek Soalnya kan disitu, tau sendiri lah 

kadang masalah sepele jadi besar. 

 

339 Peneliti Kadang kan  rawan kaya gitu 

(perselingkuhan) ya buk?  

 

 Subjek Iya, kadang ka nee suamimu di besuk 

orang waaaaa hahah 

 

343 Peneliti Hahahha, langsung perang dunia.  

 Subjek Langsung  

345 Peneliti Tapi pernah ngalamin kayak gitu 

ndak bu? 

 

 Subjek Pernah, sampai aku ketemu sama 

perempuannya. Sampai 

perempuannya aku caci maki di 

dalam situ. Itu Cuma itu suami 

aku tu intinya Cuma satu. Apa kan 

saat itu kerjaan lagi susah dia 

Cuma butuh uang.  Habis itu dia 

Dalam rumah 

tangga sujek tidak 

selalu mulus, 

subjek pernah 

memergoki suami 

dikunjungi 

perempuan lain 
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sering di jenguki aku selalu dapet 

info dari petugas sama dari temen-

temen 3 atau 4 kali kunjungan. 

Oke ndak papa ntar yang ngadilin 

tu Allah, suatu saat kalo Allah 

sayang sama aku pasti semuanya 

akan terbongkar dan aku pasti 

melihat dengan mata kepala aku. 

Pagi-pagi, eh malemnya telfon “ 

sayang besok kesini ya” “siyap” 

aku gitu kan, eh pagi-pagi subuh 

jam 4 Wa “ sayang ngak usah jadi 

kesini ya ayah dapat kerjaan ni” 

mendadak katanya yawis gitu. 

Tapi felling aku lain, kok kayak 

aneh gitu habis itu dia telfon terus 

ngak pernah tak angkat, sampai 

masuk ngak tak angkat “ yang ini 

lo ayah wes di jemput orange wes 

jemput” ngak tak bales WA pun 

ngak ini sampai dia Videocall ngak 

tak angkat. Akhirnya itu pas aku 

masuk temenku bilang “mbak nisa 

itu orangnya kemarin yang besuk 

suamimu” 

(selingkuhan suami 

subjek). Subjek 

meluapkan emosi 

saat itu juga 

dihadapan suami 

dan selingkuhan 

subjek. Hal yang 

melatar belakangi 

suami subjek 

selingkuh adalah 

faktor ekonomi 

dimana suami 

subjek tidak 

memiliki masukan 

dan dari 

selingkuhan suami 

subjek tersebut 

suami subjek 

mendapatkan uang 

375 Peneliti Dateng pas ngobrol sama bapak? Itu 

pas posisinya ibu sama bapak? 

 

 Subjek Aku masih di depan masih antrian, 

temenku kan pada liat “mbak itu 

lo yang tak certain” udah ndak 

papa, aku sempet nangis di depan 

itu, abis nangis temen aku bilang 

“udah kamu yang kuat, apa-apa di 

selesaiin di dalem biar suami kamu 

biar semua orang tau kalo kamu 

pengen bikin dia malu sekalian 

aja” oke aku siap. Aku kuat aku 

harus kuat!!!  Dalam aku bilang 

kayak gitu, habis itu kan awalnya 

Cara penyelesaian 

masalah dalam 

rumah tangga 

subjek mengenai 

perselingkuhan 

suami subjek, 

subjek langsung 

terang-terangan 

membicarakan 

pada pihak ke tiga 

dan dimediasi oleh 

petugas lapas 
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kan yang di panggil aku dulu 

temenku bilang “ kamu ngak usah 

masuk kamu duduk di sini dulu” 

itu lo yang abis tempat meriksa 

barang kan masuk pintu la disitu 

kan ada tempat duduk tu 

sebelumnya la aku duduk di situ 

dulu. Aku nunggu di situ, habis 

nunggu disitu orangnya lewat. 

Perempuan itu lewat aku ngikutin, 

terus habis itu aku, aku masuk situ 

aku ketemu 2 petugas perempuan 

aku certain semua “gimana buk, 

aku mau bikin geger di dalem apa 

orangnya langsung panggil sini” 

terus petugasnya bilang “gini aja 

nis  biar kamu puas kamu bikin 

aja geger di dalem biarin, biarin 

suami kamu malu dianya malu aku 

tak pura-pura nggak tau aj wes 

sekalian kamu malu” petugasnya 

bilang gitu “ oke bu berate ini 

dukungan ibu ya” “iya siap” dah 

aku masuk perempuan itu duduk 

ternyata suami aku tu di itu lo 

yang jual minuman itu lo terus aku 

ketemu sama perempuan “hai 

perempuan kamu mau ngapain? 

Besuk siapa? Mustofa kan?” “iya 

mbak” “ nih kenalin saya istrinya 

mustofa” dia kaya kaget “oh mbak 

istrinya ya” suami aku ndak 

keluar soalnya suami aku dah tau, 

adayang ngasih tau soale dia di 

besukan itu to aku caci maki di 

situ semua orang ngliatin aku, tapi 

kan sebelumnya aku dah ijin sama 

petugaskan semuanya pada liatin 

pura” si ibu demak dateng.  

“mustofa, he kamu (perempuan) 
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ikut aku” kita di panggil di 

ruangan ibu demak “ mbak ini bu 

mustofa, dan ibu mustofa ini sudah 

punya anak satu jadi saya mohon, 

janngan ganggu hubungan 

mereka” diane bilang “ la tapi kan 

saya ndak tau, dia bilangnya single 

bilangnya masih sendiri” katanya 

“kamu tau alesannya dia bilang 

kaya gitu? Kamu kalo ke sini 

bawain apa? Di suruh apa?” “ 

terkadang dia bilang mau bayar 

kamar mau bayar apa” “ la itu, 

kamu Cuma di plorotin” langsung 

di jelasin haha 

444 Peneliti Terus bu  

 Subjek “ terkadang dia pengen makan 

apa, makan apa gitu bu” “ itu 

Cuma alasan dong kamu tau? 

uang dari kamu missal kamu kasih 

500 itu langsung di kasih ini, 

istrinya kamu percaya aja?” dia 

langsung nangis di situ terus aku 

bilang “air mata kamu tu air mata 

buaya, yang harusnya nangis tu 

aku bukan kamu, aku istrinya” “ 

tapi kan aku merasa di bohongin 

mbak” “ yang merasa di bohongin 

tu aku bukan kamu” “ sekarang 

gini aja, sekarang kamu  udah tau 

pak mu situ suami aku dan aku 

punya anak, jadi sekarang kamu 

ngak usah nggangu lah keluarga 

aku, kalo kamu ngak mau di cap 

sebagai pelakor, kalo kamu mau di 

cap sebagai pelakor ya silahkan! 

Tapi inget ya mbak, karma kamu 

yang akan dpat dmpaknya dan  

inget mbak! Allah itu ndak pernah 

Alasan ekonomi 

yang melatar 

belakangi suami 

subjek 

berselingkuh, 

suami subjek 

memanfaatkan 

selingkuhan untuk 

dimintai uang 
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tidur, suatu saat lo kamu akan 

merasakan lebih apa yang aku 

rasakan berlebih-lebih lah” aku 

bilang gitu “ aku ngak tau apa 

yang di bales sama Allah” “kok 

kamu ngomong kaya gitu” “ aku 

ngak ngajak berantem ini, aku 

Cuma ngomong apa adanya, 

seandainya gini aja kamu punya 

suami terus suami kamu di ganggu 

orang, perasaan kamu sakit ndak 

kaya gitu?” “ ya iya lah mbak” “ya 

sama, sama kaya aku sekarang, 

aku juga ngak mau rumah tangga 

aku berantakan Cuma gara-gara 

kamu” “ tapi kan dia bilangnya 

single”terus bu demak bilang “dia 

bilangnya singgel kan karena ada 

alasan, dia butuh ini (uang pose 

jari). Adek sini,, sini lo mbak 

punya permainan (samil 

memantau anak subjek) 

484 Peneliti Heheh sini, sini, mau nulis? Iya mau 

nulis. Nulis sini ya? Sek bentar 

(nyobek kertas) ada bolpoint mbak 

nya sek bentar ya, ni mau nulis apa? 

Gambar ya di sini ya. Terus habis itu 

gimana bu? 

 

 Subjek Habis itu, itu waktu itu hari Sabtu, 

hari selasa, em hari senin lah 

petugase Wa aku “nis, mendingan 

kamu besok dateng nis” aku bilang 

“nggak lah pak kayaknya besok ndak 

di temuin” aku gitu kan, ngak papa 

aku ngak bakalan dateng. Beneran 

aku ngak dateng pas itu hari selasa. 

Terus pas hari kamise tu aku ketemu 

sama kamu pas waktu itu tu kita 

ngobrol bareng-bareng 
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499 Peneliti Ooo iya yang pas itu ya bu  

 Subjek Iya pas itu kan aku lagi berantem, dia 

kan ngak nemuin aku kan dia kan 

ngajak ini (anak subjek) 

 

503 Peneliti Oh iya ya bu  

 Subjek Ho’o iya pas kamu bareng si sofi 

itu tu aku lagi, pas hari sabtu tu 

aku apa berantem heboh terus pas 

hari selasa aku tu ngak dateng, 

hari kamisnya makanya dia ngak 

nemuin aku kan aku berusaha 

tegar kan aku seakan-akan ndak 

ada masalah, habis itu aku hari 

kamis di cuekin kan. Terus pas 

sampek rumah dia telfon “ maafin 

ya yang soale aku kemakan 

omongan yang kemarin” katanya “ 

udah ngak usah di bahas” aku 

gitu. Itu dia telfon terus tak blok 

nomernya habis tak blok 

nomernya terus jum’at malem jam 

12 tak kembaliin lagi dia telfon 

“besok kesini ya? Ayah kangen” 

(suara paru mata berkaca-kaca) 

sampe sekrang harmonis terus 

ngak pernah adpa-apa (sambil 

nangis). 

Cara penyelesaian 

masalah subjek 

dengan suami 

subjek dengan 

subjek 

mendiamkan suami 

subjek, untuk 

semetara waktu 

subjek 

membutuhkan 

waktu untuk 

sendiri 

menenangkan 

emosi subjek, 

setelah keadaan 

membaik subjek 

mulai membuka 

komunikasi lagi 

dengan suami 

subjek 

522 peneliti Ini bu (menyerahkan tisu) aku ikut 

sedih hehem. Tapi emnag rawan 

seperti itu, cobaan orang berumah 

tangga ya bu? 

 

 Subjek  Iya, cobaan apa yaitu orang di  

penjara itu sama, sama ceritanya 

kaya aku. Hamper semua 

perempuan yang di situ itu 

ngerasain apa yang aku rasain. Ya 

itu intinya Cuma itu suaminya 

butuh uang. Sebenarnya mungkin 

Alasan suami 

subjek melakukan 

perselingkuhan 

karena faktor 

ekonomi 



120 

 

suami ngak mau nyakitin istri ya 

(suara  terbata-bata) tapi kan yang 

di luar juga butuh makan, di 

dalam juga butuh makan jadi 

dengan cara itulah mereka cari 

uang. Kaya bu gomek ya, bu 

gomek juga begitu. 

536 Peneliti Iya, kemaren saya denger juga mau 

nangis 

 

 Subjek La iya sama  

539 peneliti Kan yang namanya orang kan kadang 

yaudah deh, kalo aku di sakiti ya buat 

apa mempertahankan 

 

 Subjek Kalo aku ya intinya satu, apapun 

ya Cuma demi anak, apapun yang 

terjadi ya demi anak 

Alasan subjek 

mempertahankan 

rumah tangga 

subjek karena anak 

subjek 

545 Peneliti Bertahannya demi anak ya bu?  

 Subjek Demi anak, aku kan sering cerita 

kaya gini sama bu gomek, bu 

gomek ya “ wes lah mbak sabar ae 

sabar ae” kadang yo bu gomek ada 

apa-apa ya cerita ke aku, apa ya 

jadi kita tu sama-sama saling 

support  ya, yang dia rasain aku 

juga bisa rasain gitu 

Dukungan dari 

temen senasip 

sepenagungan  

subjek menguatkan 

subjek 

553 Peneliti Tapi emang hebat lo buk, aku denger 

ceritanya apa ya ngak semua orang 

kan bisa,  

 

 Subjek Kuat  

557 Peneliti Ha’a menjalankan seperti itu  

 Subjek Makanya kalo orang bilang aku ngak 

waras ya ajar aja ya ngak? Kalo di 

piker-pikir ya orang di luar banyak 

ya ngapain tapi yo biarin aja. 
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562 Peneliti Tapi kan kita ngak tau alasan 

seseorang memilih orang itu 

 

 subjek La iya, terus aku bilang mendingan 

aku cari bajingan yang tanggung 

jawab dari pada yang diluar tapi 

menyakitkan.  

Penilaian subjek 

mengenai suami 

subjek yang 

bertanggung jawab 

terhadap subjek 

567 Peneliti Sebelumnya ada pengalaman 

menyakitkan mengenai itu bu? 

 

 Subjek Ya itu mantan suami, itu sering 

menyakitkan 

 

571 Peneliti Itu kenapa bu?  

 subjek Itu tu dulu kalo mau bikin rumah 

malah semuanya di jual, barang-

barang yang mau buat rumah tu di 

jual. Apa yang aku punya di ambil 

di jual. Kaloaku beli anting-anting 

aku pake kan pas kondangan kalo 

di rumah kan ndak, aku simpen di 

lemari di ambil di jual. Tapi aku 

diem orangnya, ntar beli tv tiba-

tiba ngak adaentah di bawa 

kemana 

Alasan subjek 

bercerai dengan 

mantan suami 

subjek, suami 

subjek kurang 

terbuka dan 

bertanggung jawab 

terhadap anak istri 

581 peneliti Jadi dulu yang kerja ibu dong?  

 subjek Ngak, aku dulu ngak kerja  

583 Peneliti Kaya gitu di buat opa bu?  

 subjek Kurang tau, kalo misalkan gajian 

sehari 70 kan dulu lumayan ya 

kalo satu minggu sudah berapa 

kok aku Cuma di kasih uang segini 

terus sisanya mana itu kan yakan 

ya  kalo istri kan gitu kan ya aku 

bilang gitu “ga usah crewet 

penting tak kasih uang” yang 

namnay istri kan tetep nanyain 

kan missal kalo dia punya utang, 

utang sama siapa uange buat apa 

Perbedaan suami 

subjek yang dulu  

dengan suami 

subjek yang 

sekarang, terlihat 

jelas tanggung 

jawab suami 

terhdap subjek dan 

perlakuan suami 

kepada subjek di 

mana suami 
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kan aku harus tau “wong crewet , 

utang you tang” kalo dia suamiku 

yang sekarang ndak misale kalo 

dia punya uang “ sayang punya 

uang ndak?” “kenapa yah” “besok 

kalo kesini ayah ngak ngasih soale 

ngak ada uang” “yaudah ngak 

papa” gitu misalkan dia ada uang 

“yang masih ada uang dak? Kalo 

masih ada ayah belikke ini, ini 

nanti tak ganti” nak ngak di 

transfer gitu sekarang kan dia kalo 

suka pada main game online itu lo, 

kalo ngak gitu mau makan apa 

kalo ngak di kirim keluarganya 

ngak kerja, terus aku bikini atm, 

kartune aku yang bawa dia yang 

bawa M-banking nya. Jadi kalo dia 

misalkan dia punya uang dari 

game atau apa nanti kan  

pertama lebih 

tertutup sedangkan 

suami subjek ke 2 

lebih terbuka 

mengeni nafkah 

612 Peneliti Langsung di transfer?  

 Subjek Ha’a, kan kaya gitu langsung masuk 

rekening kan nanti suamiku bilang di 

transfer “nanti buat belanja” ya. 

 

616 Peneliti Jadi lebih bahagia?  

 subjek Alhamdulillah aku lebih bahagia 

sama sekarang, 

 

619 Peneliti Lebih pengerian?  

 Subjek Ho’o, kadang kan aku ke situ 

selalu bawa makanan. Lumayan 

lah mending bawa dari rumh dari 

pada beli di sini (kantin lapas) 

“yang penting tu disini aku makan 

nasi, udah tua aku cukup” katanya 

(suami subjek) tapi kan yang 

namanya istri ya, masa dateng 

ngak bawa apa-apa. Pokonya aku 

satu ini cumak demi ini (membelai 

anak subjek) 

Salah satu cara 

subjek 

meminimalisir 

pengeluaran 

dengan membawa 

bekal makan dari 

rumah pada saat 

jam kunjungan 
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629 Peneliti Tapi selama ini adek pernah tanya 

ndak bu, kok ayah ndak pulang? 

Kaya gitu pernah nggak bu? 

 

 Subjek Waktu itu sempet kalo panas 

“ayah ngak pulang-pulang bu, 

ayahku mana?” itu yang selalu 

biki aku hemmm, waktu itu kan 

kakak.e sempet main ke rumah, 

terus kakake di ganggu pas 

belajar, kakaknya lagi ngerjain pr 

kakaknya di giniin “ kak, kakak 

ayahmu mana kak? Ayahmu 

mana?” kakake kan mungkin inget 

ya “ayahku-ayahku, ngak ada 

udah mati” katanya “ayahmu to 

dipenjara” gitu kakaknya bilang 

gitu keceplosan sampai ini to nak 

di tanyain ayahmu mana di jawabi 

sayahku di penjara 

Respon anak-anak 

subjek mengenenai 

ayah-ayah mereka. 

Anak subjek yang 

pertama Nampak 

acuh dan tidak mau 

tau mengenai 

ayahnya. 

Sedangkan anak 

subjek yang kedua 

sudah memahami 

keaadaan ayahnya 

yang berada dalam 

penjara 

645 Peneliti Mbi siapa? Ambi orang-orang?  

 Subjek Aku nyuruh ayahe “yah ayah tanyain 

yah anakmu ayahe di mana” padahal 

aku ngak pernah malaah bilang 

kelodia tanya “ ayah mana bu” ayah 

lagi kerja gitu kan 

 

651 Peneliti Soale diakan umur segini daya ingete 

kuat 

 

 Subjek Ho’o ayahmu ki lagi kerja kadang 

gitu kan “ndak ayahku tu di penjara” 

ayahmu lagi apa dek? (subjek tanya 

pada anaknya)”kerja” 

 

657 Peneliti Mbak nya namanya, yang pertama tu 

cewek pa cowok bu? 

 

 Subjek Cewek Subje memiliki 

anak perempuan 

dari pernikahan 

sebelumnya 



124 

 

660 Peneliti Mbk namanya siapa dek?  

 Subjek Kakak namanya siapa?  

662 Peneliti Kakak namanya siapa?  

 Subjek “kakak nia to” (jawab anak subjek)  

664 Peneliti Yang namanya apa ya bu? Yang 

namnya suami istri kan dari dua 

orang yang berbeda, pasti ada kan 

yang di sukai sama tidak di sukai, 

apa si yang ibu ndak suka sama 

bapak? 

 

 Subjek Aku ndak suka suka dari suami 

aku tu, jujur saja ya kalo pas lagi 

marah tu ucapannya kasar yang 

hewan-hewan lah yang di omongke 

Sifat kasar suami  

yang subjek tidak 

senangi 

673 Peneliti Tapi cara menyikapinya ibu gimana?  

 Subjek Ya diam paling  

675 Peneliti Tapi pernah ngak bu mencoba 

mengungkapkan mengutarakan gitu, 

 

 Subjek Ya pernah  

678 Peneliti Terus jadinya he, respon bapak?  

 Subjek Ya kalo pas lagi ngak pas ya, 

malah tambah kaya gitu kadang tu 

aku kasih tau  kita tu udah punya 

anak udah bisa ngomong misalkan 

lagi marah cara ngomongnya di 

hati-hati lah jangan asal ceplos aja. 

Soalnya pernah dia (anak subjek) 

tanya “bu asu itu apa” kan waktu 

itu pernah gini “yah kok naiknya 

lama to yah aku nungguin sampe 

capek, di sana udah ngantri di sini 

masih nunggu” terus dia jawab 

kan “crewet we a, asu” eh ternyata 

di dalem dia lagi ada masalah.  

Subjek mencoba 

mengatakan hal 

yang tidak di sukai 

subjek dari suami 

subjek 



125 

 

692 Peneliti O lagi pas ga sesuai mood jadi ini, 

ngak ini 

 

 Subjke Ha’a omongannya yang, tapi udah 

ada 3 bulanan ini dia ngak pernah 

ngucapin gitu, tapi sebelum-

sebelumnya sih kalo ngak mood 

sering, pernah aku pas mau besukan 

ndak di temui itu Cuma karena 

alasannya dia ndak punya uang, 

mungkin yang mau naek ngak brani 

dia ngak naik sekalian yang namanya 

seorang suami kan ya masak anaknya 

pulang gitu aja ngak di kasih uang. 

Terus aku bilang “apa istri dateng tu 

Cuma mau minta uang? Ayah kan 

tinggal dateng ayah tinggal ngomong 

ayah ngak ada uang, apa aku harus 

memaksa? Kan endak to, o aku harus 

minta ini aku harus minta itu endak 

yang penting ketemu suami dia ndak 

papa sehat-sehat aku udah seneng” 

aku bilang gitu “ tapi kan aku ngak 

enak” “kamu tau ngak saat kamu 

ngak dateng apa kata temen-teenmu” 

“emang apa?” “kamu di bilang ngak 

waras, orang pada bilang si mustofa 

ki ra waras pie to anak bojone teko ra 

di temoni, itu bikin aku sakit hati lo 

suamiku di katain ndak waras 

mending gini aja, kta kan udah punya 

anak kamu kan dari awal nanya sama 

aku kamu sayang ngak sama aku? 

Aku jawab ya. Kalo aku jawab ya 

aku bisa nerima kamu apa adanya to, 

kamu tinggal dateng aja kamu tinggal 

temun ayah lagi ngak ada uang apa 

maksutnya kalo belom gajian yaudah 

ngomong, besok di transfer atau 

besok dateng kesini lagi kaya gitu. 

Ngak di temuin kalo kamu nanti di 

Suai subjek mulai 

mengurangi bicara 

kasar kepasa 

subjek, subjek 

sebisa mungkin 

membicarakan 

masalah dengan 

suami subjek, 

subjek lebih 

terbuka dengan 

suami mengenai 

perasaan subjek 

pada suami subjek 
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bilang ngak waras kaya gitu siapa 

yang sakit hati aku kan kamu ngak 

denger aku yang dengar aku yang 

sakit hati” aku bilang gitu “udah 

biarin aja orang kita makan ngak dari 

mereka kok” “ ya emang ngak makan 

dari mereka tapi seandainya aku di 

katain orang kaya gitu apa kamu 

ngak sakit hati?” “ya iya si” tapi 

habis itu meskipun ngak ada uang, 

habis jengkel atau apa pasti di temui. 

Misalkan pas lagi sama-sama cekcok 

gitu ya, ayahe maen sama ini (anak 

subjek) dulu sampai satu jam yaudah 

aku ya ngak ngomong ngak apa gitu 

misale nek biasane salim ya ini ndak, 

nanti kalo udah tenang dah jam 11 

kemungkinan kan hati dia udah luluh 

ya (nada sumringah) 

784 Peneliti Udah ngobrol  

 Subjek Ha’a dia ndeketin aku, yaudah 

ayah udah makan belom? “belom, 

dari kemarin ndak nafsu makan” 

yaudah nasi yang aku bawa itu aku 

keluarin aku suapin dia, yaudah 

baik lagi. Malah itu kalo habis 

berantem komunikasinya malah 

lebih enak. Malah kadang dia 

telfon namanya aku punya anak ya 

ngurus anak ya ngurus rumah ya, 

ya nyuci ya nyetrika apa kadang 

dia telfon ngak tak angkat kadang 

dia marah, pas lagi marah 

“nglonte yo” la ucapan dia tu jelek 

banget 

Komunikasi subjek 

dengan suami akan 

lebih baik setelah 

bertengkar, suami 

subjek akan curiga 

ketika subjek tak 

bisa di hubungi 

762 Peneliti Oiya kan kaya kata bu gomek 

kemarin orang yang di dalem situ kan 

fikirannya negative 
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 Subjek Ha’a iya, iya kaya gitu di katain 

mulu gi nglonte ya, dia bilang gitu 

aku diem aja habis itu kalo dia apa 

bermacam-macam itu lagi tak 

jawab “sudah puas kita tu punya 

anak, aku tu seorang ibu harus 

ngurusin rumah ngurusin anak 

apa iya aku harus pegang hp terus 

setiap detik setiap menit, ya 

enggak lah” aku bilang gitu. 

Harusnya kamu nanyak kalo kamu 

nggak percaya kamu vidcall biar 

kamu taulah aku tu lagi apa lagi 

apa kayak gitu. Jangan maen 

ngomong sak enaknya gitu, 

sekarang ndak pernah ngatain aku 

lonte aku apa ngak pernah. 

Subjek 

menyelesaikan 

masalah dengan 

menjelaskan alasan 

subjek kepada 

suami subjek 

779 Peneliti Oo jadi kalo lagi ngak percaya  

caranya lewat videocall gitu bu 

 

 Subjek Trus paling videocallan gitu, kamu 

lagi apa? Lagi di mana? Lagi sama 

siapa kan diat tau. Terus kemarin aku 

sempet cerita itu “ yah kamu tau 

ngak si sofi?” “sofi yang mana” “itu 

lo sofi kan punya temennya nur dia 

kan ppunya temen namanya alfi mau 

ketemu sama aku Cuma waktu itu 

mungkin sama-sama sibuknya jadi 

orangnya ngak bisa di hubungi jadi 

besok mau ketemu” “jadi di 

ngaliyan” “jadi kayaknya besok” “o 

yaudah ndak papa yang penting 

bilang lah jadi aku ndak khawatir” 

terus semalam aku juga sempat 

ngomong lagi, tadi pagi sempet tanya 

“ntar jadi ketemu di ngaliyan” 

yaudah tadi tak wa pas nyampek sini 

(saat wawancara). 

Subjek selalu 

meminta izin pada 

suami subjek saat 

memiliki janji atau 

kegiatan di luar 

rumah bersama  

teman-teman 

subjek, subjek 

selalu 

mengomunikasikan 

semua kegiatan 

subjek pada suami 
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798 Peneliti Jadi ini nganggu waktu wan an dong 

bu? Hahaha 

 

 Subjek Haha ya ngak lah, maksutnya kan 

nanti kalo udah selesai suruh 

ngabarin. Habisnya dia juga ada 

kerjaan itu, besok coblosan itu lo 

yang ngurusin suami aku 

 

804 Peneliti O jadi petugasnya kpu?  

 Subjek Ngak tau juga, dari kemarin subuk 

terus 

 

806 Peneliti Tapi emang kalo di dalem kan 

godaannya lebih banyak ya bu 

 

 Subjek Oh ngak lagi  

809 Peneliti Sebelumnya mohon maaf ya bu kalo 

pertanyaanya hehe sedikit sensitive 

heheh, kan kalo yang namanya suami 

istri kan butuh dorongan, pasti ada 

dorongan biologisnya terus kayak 

gitu tu cara meluapkan dorongan 

biologisnya gimana bu? Ibu sendiri? 

 

 Subjek Hemm  

817 Peneliti Hehehe ngak usah secara gamblang 

hahah 

 

 Subjek Hehem waduh, hehe gimana ya  

820 Peneliti Heheheh  

 Subjek Kan di sana bisa mbak  

822 Peneliti O ada tempatnya?  

 Subjek Ada  

824 Peneliti Cuma bayar?  

 Subjek Iya, itu dulu kan yang bikin 

kamarnya suami aku, pasang-

pasang kipas pasang listri Cuma 

kalo suami aku tu ngak bayar. 

Cuma kalo yang lain katanya si 

bayar, Cuma berapa menit gitu? 

Cara menyalurkan 

doronga biologis 

subjek dengan 

suami subjek 
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830 Peneliti O itu ada jamnya bu?  

 Subjek Ada itu kan di kunci dari luar,  

832 Peneliti O ngak dari dalem hehe  

 Subjek Haha ngak, Cuma nanti kalo 

waktunya ini di tok-tok dari luar 

 

836 Peneliti Hheheheh  

 Subjek Kaya gitu kan nati di tok-tok gitu 

nanti baru itu 

 

839 peneliti O, ternyata kaya gitu ya bu baru tau 

aku bu 

 

 Subjek O, udah lama, la makanya aku ada itu 

(anak subjek) kan yak karena itu 

ahahha 

 

843 Peneliti Tadi sempat mikir gitu, kan gini 

nikah di ini terus 

 

 Subjek Ha, kalo orang ngak-ngak percaya yo  

847 peneliti Terus bingung gitu lo, kalo kayak 

gini kan o,, tau. Pas magang dulu 

sempet tau denger-denger si tapi kan 

nggak tau pastinya yang namanya 

mahasiswa kan ngak  leluasa yang ini 

 

 Subjek Eee iya ha’a  

853 Peneliti Hehehem o ternyata ada  

 Subjek Disitu ada 2 tempat, satu kamar 

mandi satu kamar biasa. 

 

856 Peneliti Ooo alah  

 Subjek Aku kalo gitu nggak pernah bayar, 

soalnya kan perjanjian, kalo pas 

lebaran malah full lagi. Kadang 

suamiku dapat bonus  dari situ, 

lebaran ke 3 itu sorenya dapat 

bonus. Ntar aku yang makan 

hehehem 
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863 Peneliti Hehem o dapat ininya  

 Subjek Hahah iya  

865 Peneliti Iya o ya bu, di dalem sana tu kalo 

orange mau ubet bisa ya sebenere 

 

 Subjek Iya o, malah suamiku tu bilang, nyari 

uang did ala sama di luar o gampang 

di dalam. Terus ngak mau pulang aku 

bilang gitu hahah 

 

871 Peneliti Hahaha  

 Subjek Ya pulang lah katanya haha  

873 peneliti Sebelumnya dulu kasusnya kenapa o 

bu? 

 

 Subjek Kasusnya?  

876 Peneliti He’em  

 Subjek Nyuti motor orangnya di bekep  

878 peneliti O,, itu barengan ada temennya?  

 Subjek Ngak, sendiri. Sini sayang sini, capek 

ya (subjek interaksi sama anak 

subjek) 

 

881 Peneliti Terus hubungan ibu sama mbaknya 

dek Gibran? 

 

 Subjek Baik  

884 Peneliti Deket juga ngak bu?  

 Subjek Ngak terlalu, soalnya dari bayi kan 

ikut mbahnya. 

 

887 Peneliti Kayaknya wawancaranya udahan deh 

bu, terimakasih. 

 

 Subjek Sama-sama  
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Verbatim Subjek 3 

 

Nama   :  AK 

Usia   : 28 Tahun 

Tanggal Wawancara : 26 Mei 2019 

Waktu Wawancara : 16.30 WIB 

Lokasi Wawancara : Gajahmungkur, Semarang 

Baris Pelaku Hasil Wawancara Coding 

1 Peneliti Assalamu’alaikum buk, perkenalkan 

nama saya Alfiatur Rohmaniah, boleh 

tau nama ibu siapa? 

 

 Subjek Nama saya mbak anik Subjek bernama 

Anik  

5 Peneliti Usianya berapa buk?  

 Subjek Usianya 28 tahun Usia subjek 28 

tahun 

7 Peneliti 28  

 Subjek Ya  

9 Peneliti Dulu menikah sama suami udah 

berapa tahun? 

 

 subjek Baru si mbak baru setahun Subjek menikah 

selama setahun 

sebelum suami 

subjek masuk 

penjara 

12 Peneliti Baru setahun? Berate pengantin baru 

dong buk? 

 

 Subjek Iya  

15 Peneliti E udah punya ini belom, Anak?  

 subjek Belum di karuniai keturunan , 

masih pengantin baru 

Subjek belum di 

karunia keturunan 

hingga sekarang 
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18 Peneliti Em, terus ini mohon maaf 

sebelumnya suaminya masuk situ 

karena kasus apa ya bu? 

 

21 Subjek O itu mbak, gara-gara 

pengroyokan sama rekan kerjanya. 

Jadi suami saya kan kerja di 

pabrik malem suka kluyuran 

karaokean ke bandungan, sambil 

yo ngnulah sambil minum-

minuman gitu di ajaki temene la 

ngak tau temene ngomong, 

ngomong gitu kaya nyinggung 

hatine suami saya kayak gitu 

ngerasa tersingung suami saya 

mungkin juga karna itu ya efek 

minuman keras kan jadi emosi kan 

terus itu ngroyok temenya itu 

Suami subjek 

mengalami kasus 

pidana umum, 

dimana suami 

subjek menlakukan 

penganiayaan. 

33 Peneliiti La itu emang di kataiin gimana bu? 

Kok smapai segitunya gitu 

 

 Subjek Yo di kata-katain mosok sampai 

saiki rung nduwe anak bojomu 

mandul, suami saya kan ndak 

terima to 

 Alasaan suami 

subyek 

menganiaya teman 

subjek karena 

mengatai subjek 

mandul 

38 Peneliti Jadi kalo ini bapak di dalem berapa 

tahun bu? 

 

 Subjek Karena pengroyokan ya kenanya 

10 tahun 

Lamanya vonis 

suami subjek 

42 Peneliti 10? Itu korbannya sampai meninggal?  

 Subjek Korbannya,  ya awalnya ngak 

meninggal pas di bawa kerumah sakit 

meninggal di jalan, ya luka-luka 

kayak gitu mungkin sudah waktunya 

Korban dari suami 

subyek meninggal 

dalam perjalanan 

ke rumasakit 

47 Peneliti Em,, bapak itu di dalem udah berapa 

lama bu? 
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 Subjek Di dalemnya bapak itu udah 2 tahun   

50 Peneliti Udah jalan 2 tahun  

 Subjek He’em kan di vonis 10 tahun, ud 

jalan 2 tahun hampir tiga 

tahun,berate 3 tahun ini mbak 

berjalan 

Suami subjek di 

vonis 10 tahun 

penjara dan sudah 

menjalankan 3 

tahun masa 

tahanan 

54 Peneliti 3 tahun, berati masuknya tahun 

berapa itu bu? 

 

 Subjek Kan saya nikah itu 2014, nikah tahun 

2014 la suami saya masuk 2015, 

berati ya udah 3 tahunan mbak 

 

59 Peneliti Em, kan ini apa namanya bapak kan 

di dalem ibu di luar kan, dulu kana pa 

yang namanya suami istri kalo di luar 

sini kanmesti bebas ya bu ngobrol, 

ketemu setiap hari. Kalo apa untuk 

saaat ini itu komunikasinya gimana? 

Kan beda ya bu 

 

 Subjek Ya iya mbak, orang mau ketemu 

aja susah sekarang ketemu aja, 

dulu sih pas awal-awal bapak 

masuk di situ sih seminggu sekali 

saya nyempetin njenguk kan saya 

kerja senin sampai jum’at sabtu 

libur tiap hari sabtu itu saya 

jenguk bapak, tapi sekarang yak 

karena saya kerjanya ga ada 

liburnya, liburnya di tentuin sama 

perusahaan ya jadi tiap 2 minggu 

sekali lah jengukin bapak, kalo 

komunikasi yak an rawan ya, kalo 

megang hp ketahuan kan rawan 

jadi ya komunikasiannya paling 

malem hari kalo mau tidur 

Subjek jarang 

bertemu suami 

subjek, subjek 

bertemu suami 

subjek 2 minggu 

sekali, selin itu 

subjek 

berkomunikasi 

dnegan suami 

subjek melalui 

Handphone  
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80 Peneliti Oitu kaya lewat Wa gitu bu   

 Subjek Ya lewat berhubung hpnya suami 

saya itu hilang di masjid waktu 

sholat, jadinya sekarang dia 

megang hpnya hp jadul mbak yang 

bisa telpon sms, komunikasinya ya 

itu mbak kan dia di dalem kan juga 

sibuk sama kegiatan kan kan dia 

kerja apa bukan kerja namnya 

ngabdi jadi curve, tiap harinya 

sibuk jadi ya itu komunikasinya 

tiap malaem 

Suami subjek ikut 

bekerja di dalam 

lapas dengan 

membantu di 

perpustakaan dan 

ruang belajar 

93 Peneliti O di situ jadi curve di bagian apa bu, 

setahu saya dulu ada kayak bantu-

bantu di kebun sama di kantor. Kalo 

bapak curve di  bagian apa bu? 

 

 Subjek Itu di bagian perpustakaan sama 

ruang belajar, jadi bapak kan 

sekarang punya 2 ruangan 

perpustakaannya di bawah ruang 

belajarnya di atas jadi ya sibuk bolak-

balik perpustakaan runag belajar 

 

102 Peneliti O jadi kan sekarang bapak sibuk, 

terus seintens, em gimana ya sesering 

apa sih komunikasi bapak sama ibu? 

 

 Subjek Kalo setiap harinya sih 

alhamdulillahe kabar-kabaran 

terus mbak, kalo pas bapake ngak 

sibuk ya telfon ibu duluan kalo ibu 

ndak sibuk ya telfon bapak duluan, 

biasanya sih seringnya malam kan 

udah ngak sibuk to pas pulang 

kerja 

Selain 

mengunjungi 

suami subjek 2 

minggu sekali 

subjek juga rutin 

telfonan dengan 

suami subjek 

112 Peneliti Apa sih bu yang biasa di obrolin pas 

ketemu? Kan jarang ketemu kana pa 

Cuma lewat telfon ketemu 2 minggu 

sekali, kan waktu kaya gitu mahal 

banget ya bu apalagi pas dulu 

pengantin baru di tinggal, biasanyaa 

apa sib u yang di obrolin? 
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 Subjek Ya biasanya bapak nanyain kabar 

mbak, sering nayain kabar saya 

lagi ngapain, sharing-sharing 

kegiatannya ngapain aja, nanyain 

kabar orangtuanya juga, kan orang 

tuanya di kampung kan 

Hal yang biasa di 

komuniikasikan 

dengan suami 

subjek 

menanyakan 

kabar, berbagi 

cerita dengan 

suami 

125 Peneliti Kalo boleh tau, aslinya mana sih bu 

bapak? 

 

 Subjek O aslinya itu mbak, aslinya di batang 

gringsing 

Suami subjek 

berasal dari Batang 

129 Peneliti Jadi ini orang taunya bapak di batang 

bu? 

 

 Subjek Tapi dia kerjanya di semarang, wong 

ketemu saya juga di semarang. 

Soalnya saya juga kerja di semarang 

Subjek dan suami 

bertemu di 

semarang 

134 Peneliti Ibu kerja di mana bu?  

 Subjek Kerja ini lo mbak di daerah candi  

136 Peneliti Di bagian apa bu?  

 Subjek Contak senter  

138 Peneliti O, CS ya  

 Subjke Iya  

140 Peneliti Jadi tu sebelum menikah ibu udah 

kerja 

 

 Subjek Iya sebelum menikah itu saya kerja di 

semarang, nah kenal sama bapak 

lewat sosmed, kenalan chating, 

ngobrol kok nyaman terus ketemu 

jalan bareng 

 

145 Peneliti O, oiya ibu aslinya mana bu?  

 Subjek Saya ini mbak asli batang  

147 Peneliti Sama bu sedaerah sama bapak?  

 Subjek Ya beda mbak, kalo bapak kampung 

kalo saya kotanya 
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150 Peneliti Oh hehe jadi dapat tetangga sendiri 

ya bu hehhe 

 

 Subjek He’em hehe  

153 Peneliti Kan ini apa namnya bapak sama ibu 

kan ketemu jarang, ibu kan bilang 

tadi 2 minggu sekali ya, terus cara 

menghabiskan waktu bersama tu 

ngapain aja? 

 

 Subjek Ya kalo pas ketemu hehe, ya kalo 

pas ketemu itu biasa to mbak 

suami istri kan kangen-kangenan, 

biasane kan aku dulu to yang 

sampai ruang kunjungan ya 

ketemu salim, melepas rindu lah 

mbak, makan bareng suap-suapan 

Subjek biasa 

menghabiskan 

waktu dengan 

suami subjek 

makan bareng dan 

kangen-kangenan 

165 Peneliti Kalo gitu bawa dari rumah apa beli 

bu? 

 

 Subjek Biasanya itu mbak saya bawa dari 

rumah masakin buat suami kan, 

sebelumnya kan malamnya telfon 

mau dimasakin apa gitu, saya 

paginya masakin buat suami saya, 

tapi kalo saya males masak ya beli 

di situ aja, kan di situ banyak yang 

jual to 

Subjek biasa 

menanyakan menu 

apa yang 

dipinginin suami 

sbjek seblum 

berkunjunga 

174 Peneliti E,ibu saya mau tanya kalo ibu pernah 

ngak ikut kegiatan kegaamaan kan 

kalo di rumah biasanya ada kan 

kegiatan kaya pengajian, dziba’an 

biasanya kan sering ka nada, ibu 

sering ikut ndak kaya gitu? 

 

 Subjek O biasanya di tempat saya itu kalo 

malam jum’at ada pengajian kaya 

yasinan gitu lo mbak ibu-ibu, terus 

ya itu pengajian apa itu namanya 

pengajian po ya? Dulu sering ikut 

pengajian 

Sebelum suami 

subjek masuk 

penjara subjek 

sering mengikuti 

kegiatan 

keagamaan 
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186 Peneliti Kalo sekarang bu?  

 Subjek Sekarang kan saya di semarang kan, 

tinggal aja di kosan kan, kalo 

sekarang sih sekarang ngek mbak, ya 

kalo abis pulang kerja ya ini lah 

paling di kosan tidur, istirahat, paling 

ya nelfon bapak. Kan setiap hari ngak 

bisa ketemu sekarang. 

 

194 Peneliti Apa si bu bedanya  dulu pas bapak 

masih di luar sama di dalem 

 

 Subjek Ya kalo sekarang rasanya kesepian 

ya mbak, namanya juga pengantin 

baru, baru nikah setahun habis itu 

bapak kena kasus, biasane kan di 

rumah ada yang nemenin, tidur 

ada yang nemenin kemana-mana 

da yang anter, makan bareng ya 

kaya gitu, kalo sekarang ngerasa 

sendiri 

Subjek merasa 

kesepian saat 

suami subjek 

masuk penjara, 

biasanya subjek di 

antarkan suami 

dan saat ini subjek 

melakukan 

kegiatan sendiri 

204 Peneliti Jadi sekarag apa-apa sendiri ya bu  

 Subjek Ya sekarang sendiri lah mandiri di 

semarang kan jauh dari orang tau 

keluarga juga, namanya juga butuh 

kebutuhan kan buat sehari-hari bantu 

orang tua juga. Apalagi buat bantuin 

bapak kan sekarang 

 

211 Peneliti Terus ini apa namnaya, namanya 

keluarga suami istri pasti kan ada aja 

masalahnya kan, terus masalah apa 

sih bu yang ibu sama bapak alami 

selama ini? 

 

 Subjek Ya awal bapak kena kasus itu, 

bapak di tangkep di bandungan, 

saya juga kaget kok bisa gitu lo 

bapak kok ampek emosi ngak 

terkontrol, ampek nglukain orang 

sampai orange meninggal. 

Kronologi kasus 

yang di alami 

suami subjek, 

subjek dan 

keluarga tidak 

menduga karena 

subjek terkenal 
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Keluarga juga kaget awalnya, 

soalnya bapak kalo di rumah kan 

lembut baik orangnya sama 

keluarga apalagi sama istrinya kan 

sayang banget, pas kena kasus itu 

saya kaget keluarga kaget, ya 

awalnya keluarga ngak bisa terima 

kaya jadi aib keluarga gitu lo 

suami saya ditangkep sama polisi 

awalnya saya sedih sih suami kena 

kasus masuk lapas, awale malu 

saya malu sama keluarga sama 

tetangga saya malu soale jadi 

omongan kan 

penyayang 

keluarga 

234 Peneliti Terus cara menyikapi ibu dengan 

omongan orang-orang? 

 

 Subjek Ya, saya menyikapinya ya sabar  

aja mbak dengan omongan mereka 

kalo omongan mereka bener ya 

udah saya terima aja, kalo 

omongan tetangga keluarga 

kadang berlebihan tentang suami 

saya ya saya kadang membela 

suami saya juga, kadang saya 

bilang kan ya ini memang udah 

jalannya udah takdirnya suami 

saya, sebnernya suami saya baik 

saya percaya ngak mungkin suami 

saya niat membunuh orang apalagi 

sama keluarga aja sayang, sama 

istrinya aja ngak pernah lo mbak 

bersikap kasar lemah lembut, ya 

saya jadinya kaget, kok bisa gitu 

emosinya  ndak terkontrol 

Masalah yang di 

alami subjek 

terhadap 

lingkungan sekitar 

subjek mengenai 

suami subjek, 

lingkungan sekitar 

subjek kurang 

mendukung subjek 

mengenai 

permasalahani su 

subjek 

253 Peneliti Kan apa namanya suami istri kan 

pasti ada cekcoknya kaya gitu bu, ibu 

pernah ngalamin ngak hal seperti itu 

di rumah tangga ibu? 
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 Subjek Ya hampir sering mbak, apalagi 

sekarang kan, punya kesibukan 

masing-masing kerja  

Subjek merasa 

sering bertengkar 

dengan suami 

subjek 

260 Peneliti Kalo dulu bu?  

 Subjek Kalo dulu ibu ya di rumah aja, di 

rumahnya bapak ikute mertua 

 

263 Peneliti Jadi seletah bapak masuk jadi 

kembali lagi ke awal kerja lagi bu? 

 

 Subjek Iya kerja lagi, kembali ke 

semarang lagi, ya soalnya saya 

kasian juga sama mertua saya, 

mertua saya udah sepuh masak iya 

suruh cari uang, akhirnya ya saya 

kerja buat bantu mertua juga, 

apalagi sekarang suami saya nggak 

bisa cari uang, ya sekarang saya 

mbak yang kerja 

Subjek sebagai 

pencari nafkah 

dalam keluarga 

subjek 

273 Peneliti Terus kalo ada masalah dalam rumah 

tangga ibu kaya gitu cara? 

 

 Subjek penyelesaiannya gimana ,biasanya 

kan itu kan karena komunikasai 

ya, kadang saya telfon pas bapak 

ngak ngangkat pas bapak telfon 

saya ndak bisa ngangkat namanya 

orang suami istri njalanin 

hubungan kayak gitu apalagi 

bapak di dalem saya di luar pasti 

pikirannya saya bebaskan mau 

pergi kemana aja pergi sama siapa 

aja kayak gitu bapak suka curiga, 

bapak suka nuduh yang macem-

macem, jadi ya bikin gimana ya 

gemes aja gitu, apa si orang saya di 

sini niatnya kerja ngak mau cari 

suami lagi wong saya masih setia 

nungguin sumai saya 

Masalah yang di 

alami subjek 

dengan suami 

subjek karena 

komunikasi yang 

kurang lancar, 

suami subjek 

mudah berfikiran 

negative terhadap 

subjek 
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291 Peneliti Terus kalo pas kaya gitu ibu gimana?  

 Subjek Ya kalo pas suami saya emosi ya 

saya diemin aja dengerin nanti kalo 

suami saya adem saya baru jelasin, 

soalnya kalo suami emosi sayane 

emosi ndak ada temune to mbak 

malah masalahe semakin rumit to, 

ya saya yang sering ngalah sama 

bpak, sabar aja, saya juga 

maklumin lah bapak disana juga 

ngerasa tertekan ngerasa setres 

Subjek lebih 

memilih diam saat 

suami subjek 

seang marah dan 

menjelaskan ketika 

suasana sudah 

mencair 

301 Peneliti Hehe iya bu, pengalaman kaya yang 

kemarin-kemarin gitu semua 

 

 Subjek Ya iya makane itu saya lah yang 

sering ngalah, maklumin kondisi 

dia sekarang 

Subjek lebih sering 

mengalah pada 

suami subjek 

306 Peneliti  Terus hubungan ibu sama keluarga 

bapak gimana bu? 

 

 Subjek Ya Alhamdulillah baik aja mbak,  

309 Peneliti Kalo sama keluarga ibu  

 Subjek Ya baik aja Alhamdulillah  

311 Peneliti Baiknya gimana bu?  

 Subjek Ya Alhamdulillah tiap bulan saya 

bisa kirim orang tua, buat bantu-bantu 

orang  tua. Ya orang tua seneng lah 

 

315 Peneliti kalo temen-temen ibu gimana bu?  

 Subjek Kalo temen-temen saya kadang itu 

mbak, kalo ada masalah sama 

suami saya tu sukanya tu ngompor-

ngomporin gitu “wis bojo koyo 

ngnu ae isek di rumati kau ki sek 

muda sek ayu ngluru bojo meneh 

ae iso kok, ngopo ngromati bojo 

sing ning njero penjara” ya gitu 

kadang saya sakit hati to mbak 

Temen-temen 

subjek kurang 

begitu mendukung 

hubungan subjek 

dengan suami 

subjek 
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325 Peneliti Tapi apa si yang membuat ibuk kuat 

bertahan sama bapak? 

 

 Subjek Ya kan dari awal sebelum nikah 

udah komitmen, mau serius 

mbangun rumah tangga pengen 

punya anak banayak biar rame di 

rumah, ya gimana ya mane sayang 

cinta ya apa? Mau ngak mau ya 

harus itu, ngak harus pas seneng 

aja kan pas susah juga harus ada 

buat suami juga. Apalagi saat 

sekarang terpuruk suami masuk 

dalam situ,  mau ndak mau ya saya 

harus dukung suami lah mbak. 

Komitmen yang 

menjadikan alasan 

subjek bertahan 

dengan suami 

subjek, dan ingin 

mendapingi suami 

dalam suka duka 

339 Peneliti Terus kalo dukungan keluarga ke ibu 

sendiri, mengenai bapak di dalem 

gimana? 

 

 Subjek Ya awalnya keluarga saya, 

namanya orang tau pengen yang 

terbaik buat  saya nanyain ke saya 

“nduk kamu masih yakin? Gelem 

bertahan” terus aku njelasin ke 

orang tua ya gimana itu juga sudah 

suami saya setaia lah nemeni susah 

senengya, apalagi ada masalah saya 

harus tetep support paling ndak 

mengurangi beban dial ah, sekang 

suami sendiri di dalam situ jadi 

kasihan lah. Setelah orang tau tak 

kasih penjelasan ya akhire ya udah 

orang tua hanya bisa mendoakan, 

mendoakan yang terbaik buat 

kamu ya ndok yaudah 

Orang tua subjek 

kurang mendukung 

pada awal kasus 

yang menimpa 

suami subjek, 

kemudian 

menerima alasan 

subjek tetap 

bertahan dengan 

suami subjek 

357 Peneliti Yang penting doa orang tauya bu ya  

 Subjek Iya  

359 Peneliti Kalo ya, hehe mohon maaf ya buk 

sebelumnya pertanyaanya sedikit 

sensitive. Kalo yang namanya suami 

istri ka nada kebutuhan biologisnya, 

terus cala mmenyalurkan kebutuhan 

ibu sama bapak gimana? 

 



142 

 

 Subjek Ya kaya gitu wajar ya mbak ya, 

kalo kadang ada uang, kalo kadang 

ada uang ya mbak ya. Kalo kadang 

ada uang ya ngamar 

Cara subjek 

menyalurkan 

kebutuhan biologis 

369 Peneliti Heheh ngamar tu gimana bu?    

 Subjek Hehe maksutnya di situ kan ada di 

sediain bilik-bilik buat suami istri 

buat hubungan suami istri, tapi ya 

ngak ada yang gratis. Mahal mbak, 

kan ad dua tu kamar mandi sama 

kamar. 

 

376 Peneliti Hehehe kaya gitu pernah berapa kali 

bu hehe mohon maaf ya bu 

 

 Subjek Ngak papa mbak hehe, apa 

namanya ngak sering  sih 

mendingan di hotel lah kayak gitu 

tok mahale fasilitase kaya gitu tok 

o, itu mbak apa namanya ya 

setahun sekali lah. Ya kalo mau 

kaya gitu ya sabar nunggu sampe 

pulang dulu eman-eman mbak 

uange buat makan, ya paling ya 

kalo di ruang kunjungan gitu apa 

ya paling pelukan mesra-mesraan 

gitu 

 

388 Peneliti Hehehehe  

 Subjek Cipika-cipiki suap-suapan kaya orang 

p acaran anak abg gitu, kalo ngamar 

gitu juga Cuma sebentar 15menit  

gitu, mending nuggu suami pulang 

lah 

 

393 Peneliti Heheh iya bu, e ini apa namanya, 

yang namanya suami istri itu kan 

pasti ada dua orang berbeda di satuin 

sama pernikahan 2 watak berbeda ya 

bu apa si yang ibu ndak suka dari 

bapak gitu namanya suami istri? 
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 Subjek Ya itu mbak, yang gak saya suka 

suami saya tu egois orangnya 

Sifat suami subjek 

yang tidak sbjek 

sukai 

401 Peneliti Egosinya giama  

 Subjek Ya ngak mau ngalah, ya selalu 

merasa benarlah suka menang sendiri 

 

404 Peneliti Itu dari awal kemarin? Pas sebelum 

masuk di situ? 

 

 Subjek  Ya iya mbak emang dari awal kaya 

gitu orangnya, kalo salah gitu di 

bilangin  ngeyel tapi ya gimana udah 

komitmen 

 

409 Peneliti Ya kaya gitu gimana ibu menyikapi 

sifat bapak kayak gitu? 

 

 Subjek Ya di sabarin aja si mbak, ya jadinya 

ya slalu ngalah ya itu sbaara 

mengalah. Terima aja lah 

 

414 Peneliti Kalo yang namanya suami sitri kan 

saling mbantu biasanya kan bu, kalo 

sekarang pasti kan ndak bisa ya?  

Kalo dulu sering ndak sib u bapak 

bantu ibu misalnya suami luwes kan 

biasanya  bantu-bantu nyapu kaya 

gitu-gitu, terus bapak kayak gitu juga 

ndak bu? 

 

 Subjek Oh kalo bapak orangnya itu lebih 

rajin, orangnya tu rapi rajin, kotor 

dikit aja di sapu ngak rapi dikit di 

rapiin, sebenrnya bapak bersihan 

lah jadi ya kalo di rumah oranngya 

selalu bersih lah rapi kadang bantu 

nyuci piring. Bappak itu bangunya 

pagi kadang saya belum bangun 

bapak bangun duluan bantuin 

nyuci piring kalo saya lagi masak 

Suami subjek rajin, 

rapi dan menjaga 

kebersihan, suami 

subjek sering 

membantu 

pekerjaan rumah 

saat suami subjek 

pulang dari kerja  

431 Peneliti Ada perubahan ndak buk pas dulu 

bapak di luar danskrg di dalem? 
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 Subjek Perubahan dalam artian apa ya mbak  

434 Peneliti Ada perubahan ndak si di rumah 

tangga ibu sebelum bapak masuk 

penjara sama sekarang? 

 

 Subjek Ya kalo dulu ya romantis-

romantisan, sekarang ngak bisa. 

Paling ya kalo ketemu kalo 

harmonisnya berkurang ketemu 

aja ngak setiap hari komunikasi 

aja susah 

Perbedaan keadaan 

rumah tangga 

subjek saat dulu 

suami subjek 

belum masuk 

penjara dan 

sekarang 

442 Peneliti Beda ya bu sama dulu?  

 Subjek Beda lah sekarang ngerasa kesepian  

444 Peneliti Ada ngak sih bu dulu fikiran buat 

ninggalin bapak? 

 

 Subjek Pernah si, ya itu pas awal-awal orang 

tau bilang gitu, saya susah saya 

kebingungan ngak ada itu masalahnya 

bapak, kaya hamper-hampir mau 

pasrah  ninggalin bapak 

 

451 Peneliti Terus apa yang membuat ibu 

bertahan dengan bapak? 

 

 Subjek Ya itu mbak saya minta petunjuk 

sama yang di atas, saya istikhoroh 

tiap malem buat itu lah buat apa ya 

menghilangkan keraguan saya, saya 

tu masih yakin ngak sama bapak 

minta petujuk sama bapak  hati saya 

msih di codongkan ke bapak untuk 

menjalankan rumah tangga, yaitu 

yang membuat saya yakin sama 

bapak, bertahan buat bapak 

 

462 Peneliti Yang sabar ya buk  

 Subjek Iya mbak   

463 Peneliti Yaudah bu terimakasih, ibu sudah 

mau saya wawancarai sebelumnya  

assalamu’alaikum  

 

 Subjek Iya, wa’alaikumsalam  
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Verbatim Subjek  

 

Wawancara ke 2 

Nama :   AK 

Usia :  28 Tahun 

Tanggal Wawancara :  27 Juli 2019 

Waktu Wawancara :   15.30 WIB 

Lokasi Wawancara :   Pekalongan  

Baris Pelaku Hasil Wawancara Tema  

1 Peneliti Assalamualaikum bu,  

 Subjek  Wa’alaikumsalam mbak  

3 Peneliti Jadi gini saya mau menanyakan 

megenai yang kemarin, bapak masuk 

situ tahun berapa ya bu? 

 

 Subjek Tahun 2015  

7 Peneliti Yang kemarin itu kan kayaknya tahun 

2016, jadi yang benar itu tahun? 

 

 Subjek Ee,, he’e 2015 menikahnya 2014  

10 Peneliti Jadi udah berapa tahun bu bapak di 

situ? 

 

 subjek Ya sekitar 3 tahun lah  

13 Peneliti Kan kalo sekarang kan waktu 

luangnya lebih pendek ya, dari 

sebelumnya, terus saya lupa 

menanyakan,   waktu luangnya dulu 

ngapain aja bu? Heheheh gimana ya 

njelasinnya 

 

 Subjek O, waktu bapak masih di rumah? 

Waktu luangnya itu yaaa ya waktu 

bapak di rumah ya pas pulang kerja, 

dulu kan waktu kerja di semarang kan 

apa namanya Sabtu itu kan libur kerja 

mbak, jadi nyempetin ketemu bapak, 

jadi ya pas sabtu itu ketemu bapak.  
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14 Peneliti Oo, Itu pak kerja? O ini pas ini posisi 

ibu kemarin masih di semarang? 

 

 subjek Iya, kan kemarin masih di semarang, 

terus kan sekarang saya pindah mbak 

kerjanya 

 

19 Peneliti Di mana bu?  

 Subjek Di Batang  

21 Peneliiti Kenapa pindah jauh bu, kan kalo dari 

ini lebih deket semarang bu? 

 

23 Subjek Ya alasanya ya gimana ya mbak, 

mertua saya tu udah sepuh mbak jadi 

tinggal berdua ya sedangkan anak-

anak lainnya maksutnya kakak ipar 

saya udah mencar-mencar lah mbak 

keluar kota jadi kan jauh-jauh, ya 

saya kasian sama mertua saya ga ada 

yang nemenin mau ke mna-mana kan 

susah mbak ngak ada yang nganterin 

jadi ya kasian, terus kebetulan bapak 

ya mendukung lah keputusan saya, 

sebenarnya kalo bapaknya ngak 

masuk situ ya.. bapaknya yang kerja 

tapi ya kondisi kaya gini ya sekarang 

bapake di dalem ya saya yang kerja 

mbak sekarang. 

Alasan subjek 

bekerja di 

kampung halaman 

subjek 

40 Peneliti Terus kalo sekarang lebih bisa sering 

ketemu bu? 

 

 Subjek Iya, kebetulan kan sekarang saya 

pindah kerjanya jadi kasir mbak, jadi 

kalo kerja kasir kan sift-siftan jadi 

bisa tukeran sift sama temen saya jadi 

ya saya bisa meluangkan waktu buat 

bapak lah. 

 

48 Peneliti Kalo  kalo lagi pengen ketemu 

tukeran sift gitu bu? 

 

 Subjek Iya  



147 

 

51 Peneliti La terus otomatis kan beda ya bu dulu 

pas bapak masih diluar bapak kan 

kerja di semarang ibunya ikut 

mertua? Terus waktu luangnya 

gimana? Kan sama saja hubungan 

jarak jauh kan? 

 

 Subjek Ya.. waktu luangnya sama bapak ya 

itu hari sabtu itu mbah 

 

59 Peneliti Sabtu minggu bapak pulang?  

 Subjek Ha’a kan bapak kan kerjanya sampai 

jum’at, la sabtu minggu libur 

bapaknya pulang ya itu waktu itu si 

waktu ketemu saya sebelum bapak 

itu, 

 

65 Peneliti Biasanya ngapain aja bu?  

 Subjek Haduh, ya biasanya waktu luang itu 

ya mbak, ya.. nyempetin keluar 

makan bareng, makan di luar kalo 

ngak jalan-jalan lah, ya paling pergi 

ke tempat wisata gitu paling ke pantai 

kayak gitu. 

Kegiatan waktu 

luang subjek 

bersama suami 

subjek saat 

sebelum suami 

subjek masuk 

penjara 

72 Peneliti Kalo sekarang tu, otomatis ada 

perubahannya ada perubahannya ya 

bu di bapaknya, Kalo masalah ibadah 

gimana bu? 

 

 Subjek Kalo masalah ibadah ya mbak 

Alhamdulillahnya sekarang bapak tu 

semakin rajin ibadahnya, dulu waktu 

kerja di semarang ya ibadahnya 

bolong-bolong, telat-telat sholatnya 

sekarang kan kalo di situ ada 

pembinaan jadinya semakin rajin 

ibadah, sekarang bapak di situ kan 

ikut apa namanya pengurus masjid 

jadi ya gitu setiap harinya ikut sholat 

jama’ah ikut pengajian kayak gitu. 

Perubahan yang 

terjadi pada suami 

subjek sbelum dan 

sesudah msuk 

penjara 
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88 Peneliti O perubahannya ini ya bu ya  

 Subjek Ya Alhamdulillahnya puasanya full 

biasane kan kadang puasane bolong 

karena kerja katanya capek kalo 

sekarang sih waktu kemarin saya 

tanyain sih Alhamdulillahnya 

puasanya full. 

 

95 Peneliti Tapi kalo ibu sendiri  perubahan yang 

ibu rasakan mengenai bapak di dalem 

situ? 

 

 Subjek Perubahannya gimana ya kalo 

sekarang perubahan yang kerasa ya 

semua beban sekarang saya yang 

nanggung sendiri, buat cari nafkah, 

ngurus orang tau mertua sekarang kan 

sendirian ngak ada yang bantuin. 

Saya selain mikirin mertua orang tua 

saya kan juga mikirin bapak kan 

mbak apa ngasih uang buat makan 

jajan kayak gitu, ya walaupun dari 

situnya dapat makan kan kadang 

kasian makannya itu ya seadanya  

kaya gitu mbak, kadang ya kalu 

setiap saya besuk bapak ya saya 

telfon mau di masakin apa saya 

bawakke bapak buat lauk makan. 

Terus ya sekarang terhalang jarak 

juga kan mau ketemu susah harus dari 

saya yang menyempatkan waktu buat 

ketemu, beda lah sekarang mau 

ketemu suami aja susah mbak, 

terutama itu ya buat ongkos ke 

sananya juga kan. 

Subjek merasa 

sekarang sebagai 

tulang punggung 

keluarga di mana 

segala perubahan 

ekonomi subjek 

yang 

menangungnya, 

selain itu subjek 

juga bertanggung 

jawab atas suami 

subjek. Selain itu 

subjek sekarang 

lebih memiliki 

waktu untuk 

mengunjungi 

suami di 

bandingkan 

sebelumnya 

122 Peneliti Jadi kalo dulu pas masi kerja di 

semarang kan suka 2 minggu sekali 

ya bu, kalo sekarang gimana bu? 
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 Subjek Kalo sekarang ya itu mbak kan kalo 

sekarang kerja sift-siftan kadang kalo 

saya siftnya siang nanti paginya 

kadang saya sempetin ketemu bapak 

gitu ya biasanya naik kereta yang jam 

6 itu sampe semarang kan jam 7an la 

kunjungan jam 9 kan sampe jam set 

12 saya tu sebelum jam set 12 udah 

pulang mbak saya ambil  kereta yang 

jam 11 biar saya tu sampai Batang 

lagi jam 1 biar nutut kerja 

 

137 Peneliti Berati rada nelat ya bu kerjanya ndak 

papa sama bosnya? 

 

 Subjek Iya, kan kejranya jam 1 ndak papa sih  

140 Peneliti Bapak protes ndak sib u kayak gitu 

itu? 
 

 Subjek Kalo bapak tu ya protes, yaudah to 

maksute tu ya kamu ngak usah  setiap 

minggu tu kesini tu ngak usah soale 

katane kasian sama ibu soale kan 

kerjane sekarang sift-sifan, kalo 

sekarang seminggu aku sempatin 

mbak tiap minggu kalo hari-harinya 

ngak mesti mbak soalnya saya 

sesauain sama sift saya kalo sekarang 

tu saya libur kerjanya hari minggu aja 

mbak sabtu saya masuk, ya sesempet 

saya aja kalo dapet sif siang apa 

malem gitu, ya protesnya tu ya mbok 

ngak usah setiap minggu kayak gitu 

ngunjunginya kayak dulu aja 2 

minggu sekali apa 1 bulan sekali ya 

namnaya suami istri sebulan sekali yo 

kangen toya apalagi wong seminggu 

sekali aja rasane udah kangen  banget 

yakan, biasane kan bareng serumah  

bareng gitu sekarang jauh-jauhan 

makanya aku sempetin yak an aku 

juga kasian sama bapa, aku 
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ngunjunginya sebulan sekali ya 

kasian juga lah mbak, akune yo juga 

kangen lapiye pengen ketemu masak 

dilarang, suami saya juga protes si 

katanya kasian soale weekend aja 

ngak libur, kerja sift-siftan yakadang 

sift malem kaya gitu kasian apa ngak 

ngantuk, ngak capek kayak gitu pagi-

pagi berangkat ke semarang. Ya 

paling kalo ngantuk ya tidure di 

kereta itu mbak selama perjalanan 

aku tidur yaitu  protesnya. Ya kalo 

sekarang itu mbak gajinyanggak 

sebesar umr semarang ngak besar di 

semarang hampi 3 lah kalo di batang 

di bawah itu 1,9an mbak 

183 Peneliti Tapi cukup bu dengan segituug? 

Maksutnya  kan kemarin kan lebih 

besar  gitu gajinya daripada yang 

sekarang 

 

 Subjek Ya, sebenere sama aja si mbak, saya 

kerja  di semarang buat bayar kos-

kosan itu kan, terus buat transport 

buat kerja sama aja mbak bersihnya 

ya segitu 

 

192 Peneliti La ini udah lama bu kerja akasirnya?  

 Subjek Ngak si  mbak sebenere aku tu baru 

pindah tu waktu habis lebaran jadi 

baru. 

 

196 Peneliti Tapi ada bedanya ngak si bu pas dulu 

ibu di semarang sama sekarang ibu 

disini, kan beda kota kan otomatis. 

 

 Subjek Emm.. he’em, terutama kan kerja 

saya kan sekarang sift-siftan jadi ya 

komunikasinya ya cari luangnya itu, 

missal kerja saya sift pagi ya 

malamnya saya telfon bapak dulu,ya 

paling nggak ya sempetin komunikasi 
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dulu sama bapak, nanyain kabar  lagi 

apa, udah makan apa belum, ya.. 

paling Cuma kayak gitu. Nanyain 

kesehatan nanyaain mertua saya, 

kondisi bapak ibunya gimana sehat 

apa ndak, paling yang kaya gitu kalo 

di telfon  soalnya lebih enakkan 

ngobrol langsung ketemu langsung 

kaya gitu. Kalo di bilang cukup si ya 

buat sehari-hari cukup si mbak buat 

kebutuhan sehari-hari ya biasanya sya 

tu setiap ketemu bapak ngasih uang 

jatah buat makan seminggu 300 

220 Peneliti 300 berati udah 1200 sendiri ke bapak 

bu gajinya? La terus buat nyukupi 

kebutuhan 

 

 Subjke Ya itu mbak, saya di rumah tu 

nyambi jual-jualan mbak sambil 

jualan online. 

 

226 Peneliti Jualan apa bu  

 Subjek Jual online, itu lo mbak kaya jadi 

reseller-reseller gitu. 

 

229 Peneliti Kenapa ndak ngembangin bisnis itu 

aja bu? Trus nanti ibunya ikut bapak 

di semarang. 

 

 Subjek Ya apa ya kalo misalkan ada 

modalnya nggak masalah mbak, gaji 

saya Cuma cukup buat kebutuhan 

sehari-hari aja kalo ada modalnya si 

ngak masalah, soalnya kan ini saya 

apa ya mbak saya memenuhi 

kebutuhan saya mertua suami juga, 

saya mikirnya itu si mbak. Ya ndak 

tau siliat nanti, rencananya kaya gitu 

mbak mau ngumpulin modal dulu 

mau buka warungmakan dirumah. 

 

243 Peneliti Jadi lebih fleksibel ya bu?  
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 Subjek Iya kan kalo usaha sendiri kan 

waktunya lebih fleksibel ngak terikat 

gituan ya pengennya kaya gitu sih 

penggennya usaha. Tapi ini saya 

pengen ngumpulin modal dulu baru 

usaha, ya suami saya sih ya gitu si 

mbak nyuruh saya  usaha aja biar 

ngak usah kerja di pabrik 

diperusahaan ngak usah kayak gitu 

ngak usah jualan aja gitu dirumah, 

yang penting kebutuhan sehari-hari 

terpenuhi. Soale kan mertua saya 

udah sepuh orang ua saya juga kan 

juga perlu dikunjungi juga kan gitu. 

 

259 Peneliti Haha apa lagi ya bu saya bingung, 

terimakasih  atas waktunya ya buk 

maaf sudah menganggu 

 

 Subjek Iya sama-sama mbak  

263 Peneliti Assalamualaikum bu,  

 Subjek Wa’alaikumsallam  
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