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ABSTRACK 

Name : Tanti Yusnita 

Study Program / Faculty : Islamic Psychology / Psychology 

Title  : Loneliness To The Wife Of The 

Indonesian National Army Left 

Behind In The Batalyon Zeni Tempur 

2/SG Kompi Zen Tempur B Kab. 

Lahat 

 

This thesis discusses the loneliness of the indonesian national 

army’s wife who lives in the battalion of combat engineers 2/Sg 

company combat engineer B Kab. Lahat. This research is a 

phenomena qualitative research that aims to explain or ekpress 

the meaning of the concept or the phenomenon of the 

experience of loneliness on the wife and the factors tha 

influence. Based on the results of the study loneliness of the 

indonesian national army’s wife who lives in the battalion of 

combat engineers 2/Sg company combat engineer B Kab. Lahat, 

it can be concluded that based on the final result, the three 

research subjects experienced loneliness caused by factors of 

husband, family and unfavorable environment. 
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INTISARI 

Nama   : Tanti Yusnita 

Program Studi  : Psikologi Islam 

Judul   : Kesepian Pada Istri Tentara Nasional 

Indonesia Yang Di Tinggal Tugas Di 

Batalyon Zeni Tempur 2/Sg Kompi Zeni 

Tempur B Kab. Lahat 

 

Skripsi ini membahas tentang Kesepian Pada Istri Tentara 

Nasional Indonesia Yang Di Tinggal Tugas Di Batalyon Zeni 

Tempur 2/Sg Kompi Zeni Tempur B Kab. Lahat. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai apa yang diteliti. Berdasarkan 

hasil penelitian kesepian pada istri Tentara Nasional Indonesia 

Yang Di Tinggal Tugas Di Batalyon Zeni Tempur 2/Sg Kompi Zeni 

Tempur B Kab. Lahat, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

hasil akhir, ketiga subjek penelitian mengalami kesepian yang 

disebabkan dari faktor suami, keluarga dan lingkungan yang 

kurang baik. 

 

Kata kunci: kesepian, istri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Aristotiles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah 

berkata bahwa manusia adalah zoon politikan, yaitu selalu 

mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian 

berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang 

biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang 

memiliki kelainan yang mampu hidup mengasingkan diri dari 

orang-orang lainnya. Dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama 

itu dimulai dengan adanya keluarga (Rasjid, 1991:1). 

Keluarga adalah fenomena universal, namun bersifat unik 

pada masing-masing keluarga. Keluarga bukan satu hal yang 

statis, namun dinamis seiring dengan terjadinya perubahan yang 

terjadi di dunia ini. Keluarga tidak dapat terbentuk hanya 

keinginan salah satu individu, keluarga ada karena pernikahan 

antara dua individu berbeda jenis dan menghasilkan keturunan. 

Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Pernikahan 

dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebab pernikahan 

memiliki aturan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya dapat 

dibedakan antara yang benar dan yang salah, pernikahan adalah 

hal mendasar dalam pembentukan keluarga (Fauziah, 

2011:231). 

Keluarga merupakan kelompok sosial paling intim, yang 

diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan pernikahan dimana 

wanita berfungsi sebagai istri, dan pria berfungsi sebagai suami. 

Dilihat dari segi naluri, dorongan paling kuat bagi wanita untuk 

kawin ialah: cinta dan mendapatkan keturunan dari orang yang 

dicintainya, walaupun hal ini menuntut banyak penderitaan lahir 

dan batin pada diri wanita tersebut. Penderitaan dalam status 



2 
 

 

perkawinan ini oleh banyak sosiolog disebut sebagai ” sindrom 

ibu-ibu rumah tangga ” (Kartini Kartono, 1992:23). 

Dalam sebuah pernikahan, kebahagiaan merupakan salah 

satu hal yang menjadi tujuan yang diharapkan namun, mencapai 

kebahagiaan pernikahan bukanlah hal yang mudah, karena 

kebahagiaan pernikahan dipengaruhi banyak faktor. Terkadang 

apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak selalu 

sesuai dengan kenyataan setelah menjalani bahtera rumah 

tangga. Pernikahan menuntut adanya persiapan dan 

penyesuaian diri terhadap tuntunan peran dan tanggung jawab 

yang baru baik dari suami maupun istri. Oleh karena itu, meski 

kadang pasangan terlihat serasi dan saling mencintai, belum 

tentu merasa siap untuk menikah. Untuk mencapai keluarga 

yang bahagia dan kekal dibutuhkan sumber dan keterampilan 

khusus dari masing-masing pasangan, seperti apakah pasangan 

tersebut telah cukup matang secara personal untuk menerima 

tanggung jawab pernikahan (Sunarti, 2012:104). 

Persiapan pernikahan erat kaitannya dengan tingkat 

kebahagiaan sebuah perkawinan. Pernikahan yang dilakukan 

tanpa persiapan emosi, fisik, sosial, maupun material yang 

memadai dapat berdampak pada perjalanan rumah tangga yang 

dijalani dan berpengaruh pada tingkat kebahagian yang 

dirasakan pasangan pernikahan tersebut (Badger, 2005:105). 

Individu yang sudah menikah seringkali diasumsikan 

telah mencapai pemenuhan kebutuhan sosial bersama 

pasangannya, namun kenyataan yang ada individu tersebut 

dapat juga mengalami kesepian. Banyak pasangan merasa 

terasing dari teman hidupnya walaupun hidup bersama. 

Kepergian suami karena harus melaksanakan tugas membuat 

suami dan istri harus tinggal secara terpisah, kondisi tersebut 

dapat dikatakan sebagai precipitating events yang membuat istri 

merasa kesepian. Awal mula terjadinya kesepian dapat 

disebabkan oleh precipitating events, yaitu kejadian yang 

memunculkan timbulnya kesepian dari faktor-faktor yang 
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mempengaruhi individu untuk mengalami kesepian (Perlman & 

Peplau, 1982 dalam Nia Faramita, 2015:332). 

Perlman dan Peplau dalam mengatakan bahwa kesepian 

adalah perasaan kekurangan dan ketidak puasan yang 

disebabkan oleh sebuah perbedaan antara jenis hubungan sosial 

yang kita inginkan dan hubungan sosial yang kita miliki (berhm, 

2002:12). Hal ini didukung dengan pendapat Graham yang juga 

mengatakan bahwa kesepian dapat menyerang individu setiap 

saat, tanpa memilih tempat atau keadaan. Individu dalam 

sebuah keramaian dapat mengalami kesepian karena merasa 

terasing, individu tersebut merasa tidak terpenuhi kebutuhan 

sosialnya meskipun dikelilingi oleh banyak orang (Graham, 

1995:12). 

Kesepian merupakan salah satu masalah psikologis yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap 

manusia pernah menghadapi situasi yang dapat menyebabkan 

kesepian. Berjuta-juta manusia kini adalah manusia yang 

kesepian, terkucil, terpisah dari hubungan dengan teman, 

sahabat, atau pasangan (Burns, 1988 dalam Merika, 2007:3). 

Hubungan yang akrab dengan sesama semakin sulit dicari 

sehingga kesepian merupakan masalah yang tidak terhindarkan. 

Apabila manusia mengalami kegagalan dalam menjalin 

hubungan sosial maka manusia akan mengalami kesepian. 

Kesepian bukan merupakan suatu gejala yang langka dan luar 

biasa. Kesepian telah menjadi sebuah fenomena yang universal. 

Setiap manusia dapat mengalami kesepian: tua atau muda, kaya 

atau miskin, laki-laki atau perempuan, bahkan juga individu yang 

menikah atau tidak menikah (Eriany, 1997 dalam Anisah, 

2011:69). 

Kesepian dapat menimbulkan akibat negatif pada 

individu. Seorang psikiater dari Swiss, Tournier (dalam Graham, 

1995 Anisah, 2011:11) bahkan menyebut kesepian sebagai 

penyakit yang paling menghancurkan pada zaman sekarang. 

Individu yang menderita kesepian akan terhambat 
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kemampuannya untuk berkembang dengan baik dan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang produktif. Hasil penelitian Lambert 

bahwa ada perilaku-perilaku tertentu yang sering dilakukan 

individu untuk mengatasi rasa kesepian, beberapa diantaranya 

adalah: perilaku konsumtif, pesta-pora, tidur, menangis, 

menyendiri, menonton TV, ikut dalam kelompok tertentu, 

minum-minuman keras, menggunakan narkoba, atau bahkan 

sampai mencoba bunuh diri. 

Sebuah penelitian terhadap individu-individu pelaku 

percobaan bunuh diri di Amerika Serikat, yang jumlahnya 

mencapai setengah juta orang pertahun, mengungkapkan bahwa 

faktor kesepian merupakan faktor pemicu bagi sebagian besar 

individu yang mengambil langkah ekstrim tersebut (Graham, 

1995 dalam Merika, 2007:11). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Young Men’s Christian Association of HongKong 

(www.glorianet.org, 2003), mengungkapkan bahwa lebih dari 

8% dari 534 pelajar sekolah menengah, sengaja melukai diri 

sendiri atau berusaha bunuh diri karena tidak mampu mengatasi 

berbagai masalah hidup yang menyebabkan remaja mengalami 

perasaan kesepian. 

Banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami 

kesepian salah satu penyebabnya adalah kodisi dimana harus 

tinggal jauh dari keluarga (Lake, 1986 dalam Diana Savitri, 

2015:155) dalam bukunya, mengatakan bahwa kondisi dimana 

seseorang yang harus bekerja jauh dari rumah dan terpisah dari 

keluarga dan teman-temannya bisa menjadi penyebab kesepian 

yang mereka alami, penyebab tersebut selaras dengan apa yang 

dikatakan oleh (Baron & Byrne, 2003 dalam Diana Savitri, 

2015:155) bahwa perpindahan kelokasi baru dapat menimbulkan 

kesepian. 

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada tanggal 28 

Mei 2017 jam 15:10 peneliti dengan beberapa individu yang 

ditinggal di Batalyon Lahat. Peneliti mewawancarai tentang 

penyebab kesepian pada istri TNI yang ditinggal tugas di 
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Batalyon lahat, hampir rata-rata menjawab karena tidak adanya 

teman berkomunikasi atau berintraksi baik dengan keluarga 

maupun lingkungan sekitar Batalyon yang menyebabkan 

perasaan kesipian itu muncul. Kurangnya rasa kepercayaan dan 

kebersamaan dalam keluarga, seperti yang dituturkan DT 

(inisial) ‘’ ya gimana lagi suami tugas sedangkan saya tinggal 

disini dengan anak-anak saya tinggal terpisah dengan suami 

maupun keluarga yang lain ” padahal yang istri harapkan setelah 

menikah hidup bahagia bersama suami. Ada juga yang sudah 

menikah selama 5 tahun subjek Y (inisial) merasakan kesepian 

dengan alasan yang sama, Y (inisial): “Gak ada lagi, 

kebersamaan, kepercayaan udah gak saling menghargai dan gak 

ada rasa percaya, namanya juga kita manusia selain kebutuhan 

manusiawi layaknya wanita normal juga membutuhkan 

hubungan selayak suami istri dalam kehidupan berkeluarga, 

tetapi jika suami sedang tugas bagaimana kebutuhan itu 

terpenuhi sehingga menimbulkan rasa sepi”. Berdasarkan 

wawancara singkat di atas didapatkan beberapa hal tentang 

benyebab kesepian diantaranya ialah tinggal jauh terpisah 

dengan suami maupu keluarga lain, tidak ada teman 

berkomunikasi ataupun berintrasi, tidak terpenuh kebutuhan 

suami istri, kurangnya kepercayaan dan tidak ada tanggung 

jawab. 

Fenomena yang terlihat dilapangan semakin memperjelas 

bahwa istri Tentara Nasional Indinesia (TNI) yang ditinggal tugas 

mengalami kesepian dari hasil pengamatan dapat dilihat para 

istri Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengalami kesepian 

karen kurang diperhatikan oleh suami, kelurga dll. Perasaan 

kesepian semakin bertambah ketika semua pekerjaan rumah 

serta tanggung jawab rumah tangga di tanggung sendiri oleh 

sang istri yang ditinggal tugas di Batalyon, serta kurangnya 

komunikasi sosial dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian 

latar belakang yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik 
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untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Kesepian pada istri 

Tentara Nasional Indonesia yang tinggal di batalyon Lahat. 

 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, 

maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan 

menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok 

permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana kesepian pada istri pasangan Tentara 

Nasional Indonesia ditinggal tugas di Batalyon ? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan kesepian pada 

istri pasangan Tentara Nasional Indonesia ditinggal 

tugas di Batalyon ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesepian 

pada istri Tentara Nasional Indonesia, dan faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kesepian pada istri Tentara Nasional 

Indonesia yang ditinggal tugas di asrama. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambahkan khasanah pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu psikologi, bidang psikologi perkembangan 

khususnya psikologi keluarga, yaitu mengenai kesepian pada 

Istri Tentara Nasional Indonesia yang ditinggal tugas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi suami 

Memberi informasi bagi suami mengenai pentinya 

komunikasi yang efektif antara suami dan istri sebagai salah satu 

faktor yang berperan terhadap kesepian yang dialami. 
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b. Bagi orang tua 

Memberi informasi bagi orang tua dalam usaha 

memahami istri yang ditinggal tugas, terutama mengembangkan 

komunikasi yang efektif dengan remaja sehingga membantu istri 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan psikologis yang 

dihadapi. 

c. Bagi pihak asrama 

Memberikan informasi bagi pihak asrama, mengenai 

masalah kesepian yang dihadapi istri Tentara Nasional Indonesia 

yang ditinggal tugas. Dengan demikian pihak asrama dapat 

melakukan tindakan lanjut tepat bagi istri melalui kegiatan yang 

akan diadakan asrama. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberi informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya 

untuk penelitian yang lebih mendalam di bidang psikologi 

khususnya mengenai kesepian pada istri Tentara Nasional 

Indonesia yang ditinggal tugas. 

 

1.5. Keaslian Penelitian 

Penulis melihat penelitian-penelitian terlebih dahulu. 

Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian Pengaruh 

Kesepian Terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Pada Dewasa 

Awal Yang Masih Lajang (Adonan, 2013:156) Berdasarkan hasil 

penelitian, menunjukkan nilai signifikan sisebesar 0,026 dimana 

p < 0,05 maka dapat diputuskan bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima yaitu “ Ada Pengaruh Kesepian Terhadap Pemilihan 

Pasangan Hidup Pada Dewasa Awal yang Masih Lajang” Karena 

hasil keofisien regresinya bertanda negatif maka hubungan 

kedua variabel tersebut adalah berbanding terbalik (Adonan, 

2013:156). 

Sedangkan penelitian Kesepian Dan Depresi: Studi 

Metaanalisis (Faramita, 2015:334-335). Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh nilai korelasi ř = 0.0758 dan ρ = 0.095, 

serta berada dalam daerah penerimaan interval kepercayaan 
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95% (-0.37 < ρ < 0.56). Berdasarkan nilai korelasi tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara 

kesepian dengan depresi. Dengan kata lain, hipotesis studi 

diterima. 

Selanjutnya penelitian Hubungan Antara Kesepian 

Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Dengan Orang Tua Yang 

Bercerai (Lita, 2013:24-25). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara kesepian dengan ide bunuh 

diri pada remaja dengan orang tua yang bercerai. remaja 

dengan orang tua yang bercerai yang merasa kesepian belum 

tentu mempunyai ide untuk bunuh diri. Ada beberapa alasan 

yang menyebabkan remaja dengan orang tua bercerai yang 

kesepian tidak mempunyai ide bunuh diri. salah satunya adalah 

karena dukungan orang tua yang berkualitas. Ayah atau ibu 

yang tidak tinggal bersama remaja rutin melakukan kunjungan 

maupun selalu menyediakan waktu bersama. meskipun 

mengalami pengalaman traumatis karena perceraian orang tua, 

namun bagi remaja yang mendapatkan kedekatan interpersonal 

dari orang tua maupun lingkungan, resiko munculnya ide bunuh 

bisa ditekan. Alasan lain yaitu kepribadian remaja itu sendiri. 

Penelitian ini menjelaskan masing-masing variabel 

dengan sangat jelas namun yang disayangkan adalah peneliti 

lebih fokus menjelaskan pengertian tiap variabel dari pada 

proses mendapatkan hasil penelitian itu sendiri. Perbedaan 

dengan yang ingin diteliti peneliti ialah, hal yang ingin diungkap 

penulis, penelitian ini masih belum ditemukan kesamaan dengan 

penelitian lainnya. Penulis lebih mengarahkan kepada bagaimana 

kesepian pada istri Tentara Nasional Indonesia yang ditinggal 

tugas di Batalyon dan faktor penyebab kesepian pada istri 

Tentara Nasional Indonesia yang ditinggal tugas di Batalyon. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kesepian  

2.1.1 Definisi Kesepian 

kesepian berasal dari kata “sepi”, artinya sunyi, lengang, 

tidak ramai, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa pun. Adapun 

kata “kesepian” dapat diartikan menerangkan suatu keadaan 

atau suasana dan perihal yang sepi. Kesepian sebagai akibat dari 

keterasingan sehingga mengalami kesepian (Sujarwo, 

2001:127). Kesepian yang dialami seseorang sebenarnya 

merupakan gejala umum. Kesepian bisa di alami oleh siapa saja, 

yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut (Suardiman, 

2011:117). Lama atau tidaknya perasaan sepi itu singgah di hati 

seseorang tergantung dari masalah yang menimpa jiwa orang 

yang mengalaminya. Orang yang mengasingkan diri sehingga 

terjadi kesepian mungkin karena kesombongannya atau sikap 

rendah dirinya. Namun sebab utama orang menjadi kesepian 

adalah takut akan kehilangan hak hidup dan hak memiliki nama 

baik. Di samping itu, kesepian juga bisa disebabkan oleh rasa 

frustasi. 

Menurut Santrock (2002 dalam Adonan, 2013:162) 

individu yang mengalami kesepian mereka merasa bahwa tidak 

ada seorangpun dapat memahami diri mereka dengan baik, 

sehingga muncul perasaan merasa terisolasi serta merasa bahwa 

dia tidak memiliki seorangpun untuk pelarian saat dibutuhkan. 

Adanya penurunan dalam hubungan yang dekat dapat menjadi 

alasan bagi seseorang untuk mengalami kesepian. berkaitan 

pada kesepian tingkat yang paling sederhana yang bersangkutan 

dengan cara individu mengevaluasi tingkat sosial mereka secara 

keseluruhan interaksi. Kesepian menggambarkan keadaan di 

mana ada defisit antara tingkat keterlibatan sosial individu yang 

sebenarnya dan yang diinginkan dan berbeda dari sendirian 

menghabiskan waktu sendirian, hidup sendiri hanya deskripsi 
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pengaturan rumah tangga generasi studi kontras menggambar 

perbandingan langsung dari pengalaman kesepian di antara 

orang-orang dari berbagai usia. Misalnya, kita bisa sebutkan 

kesepian di antara muda, usia menengah dan lebih tua orang 

dan menggambar perbandingan di antara mereka. Sekali lagi, 

ada beberapa contoh-contoh eksplisit dari pendekatan semacam 

itu sebagai hubungan sosial umumnya dianggap sebagai 

'masalah' usia tua dari pada fase lain kehidupan. Namun, ada 

studi tentang kesepian pada kelompok usia tertentu semacam itu 

sebagai remaja atau siswa dan kelompok sosial seperti ibu baru 

(Chritina dkk, 2009:23). 

Selaras dengan pendapat Townsend dan Tunstall (1968 

dalam chritina, 2009:40) menggambarkan kesepian sebagai 

pengalaman subjektif yang dihasilkan dari suatu tidak adanya 

atau hilangnya interaksi sosial dan isolasi sosial sebagai tujuan 

penghitungan interaksi sosial. Setidaknya pada prinsip Townsend 

berpendapat bahwa tingkat interaksi sosial untuk seorang 

individu dapat menjadi kedua kuantitasnya tidak jelas dan garis 

acak yang digambarkan di bawah ini individu dapat 

dikategorikan sebagai terisolasi. Meskipun berbagai definisi 

kesepian telah disarankan oleh para sarjana dan peneliti yang 

berbeda dari dalam perspektif disiplin yang berbeda, seperti 

psikologi dan sosiologi, ada kesepakatan tentang konsep 

kesepian yang luas pada saat itu.  

Tiga karakteristik kunci yang penting dari kesepian dari  

tinjauan tentang definisi dan konsep (Peplau dan Perlman, 1982 

dalam christina, 2009:40): 

1. Kesepian merupakan hasil dari kekurangan dalam sosial 

seseorang hubungan. 

2. Kesepian adalah pengalaman subyektif. 

3. Pengalaman kesepian itu tidak menyenangkan dan 

menyedihkan. 
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Selaras dengan tipe kesepian Robert Weiss, membedakan 

dua tipe kesepian, berdasarkan hilangnya ketetapan sosial 

tertentu yang dialami oleh seseorang: 

1. Kesepian Emosional timbul dari ketiadaan figur kasih 

sayang yang intim, seperti yang bisa diberikan oleh orang 

tua kepada anaknya atau yang bisa diberikan tunangan 

atau teman akrab kepada seseorang. 

2. Kesepian Sosial terjadi bila orang kehilangan rasa 

terintegrasi secara sosial atau terintegrasi dalam suatu 

komunikasi, yang bisa diberikan oleh sekumpulan teman 

atau rekan kerja (Rahman, 2013:160). 

Sedangkan Rokach (2002 dalam Faramita, 2015:335) 

mendefinisikan kesepian sebagai kondisi gangguan emosi yang 

muncul ketika seseorang merasa terasing, disalah pahami, atau 

ditolak oleh orang lain dan atau tidak memiliki mitrasosial yang 

tepat untuk kegiatan yang diinginkan, khususnya kegiatan yang 

memberikan rasa integrasi sosial dan kesempatan untuk 

keintiman emosional. Kesepian adalah modus psikologis yang 

disebabkan oleh lemahnya komunikasi pribadi dan sosialisasi 

keterampilan (Amett, 2007 dalam Nia Faramita, 2015:335). 

Banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami kesepian, 

salah satu penyebabnya adalah kondisi di mana harus tinggal 

jauh dari keluarga. Perlu diingat bagaimanapun, bahwa kita 

semua bisa masuk dan keluar dari kesepian. Merasa kesepian di 

saat tertentu berarti itu manusia. Bahkan, sebagian dikhususkan 

untuk menunjukkan bahwa kebutuhan akan koneksi sosial yang 

berarti, dan rasa sakit yang kita rasakan itu, adalah ciri khas kita 

kesepian menjadi masalah perhatian serius ketika cukup panjang 

untuk menciptakan lingkaran yang kuat dan memperkuat diri 

pikiran negatif, sensasi, dan perilaku. Perlu diingat juga, bahwa 

rasa sakit isolasi bukanlah suatu tidak beralasan negatif. Sensasi 

yang terkait dengan kesepian berkembang karena mereka 

berkontribusi terhadap kelangsungan hidup kita sebagai suatu 

spesies. Rasa sakit karena kesepian adalah rasa sakit yang 



12 
 

 

sangat mengganggu, gangguannya baik secara fisiologis dan 

perilaku, dapat mengubah kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk 

koneksi menjadi kondisi kronis, dan ketika itu terjadi, mengubah 

hal-hal menjadi lebih baik membutuhkan mempertimbangkan 

kedalaman penuh dan kompleksitas peran kesepian bermain 

dalam biologi kita dan dalam evolusi kita sejarah (Cacroppo, 

2009:14). 

 Penyebab tersebut selaras dengan apa yang dikatakan 

oleh Baron & Byrne (2005:155) bahwa perpindahan ke lokasi 

baru dapat menimbulkan kesepian. Menurut pendapat (Rokach, 

2009:39) Kesepian pengalaman yang pada dasarnya subyektif 

dan mungkin, salah satunya kita semua mengalami Itu adalah 

bagian dari pengalaman menjadi manusia. bagian alami dan 

integral dari menjadi manusia seperti juga kegembiraan, 

kelaparan, dan aktualisasi diri bahwa 'manusia dilahirkan 

sendirian, mereka mengalami teror kesepian di kematian dan 

sering kesepian.  

Skala Kesepian de Jong-Gierveld mewakili paradigmatik 

contoh dari perspektif pos-positivis dan berakar kuat di dalam 

membangun teori psikologi tentang kesepian. Tapi skalanya 

sendiri muncul untuk mengaitkan pengalaman emosional yang 

berbeda yang mungkin sendiri disebabkan oleh faktor-faktor lain 

selain tidak adanya hubungan intim keterikatan termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhi kecemasan, depresi dan 

kesejahteraan pribadi dan psikologis. Tentu saja kesehatan 

mental dan kesejahteraan telah terbukti sangat terkait dengan 

kesepian. Menggunakan kombinasi tanggapan terhadap 

pertanyaan yang memeriksa tingkat kesepian saat ini dan 

perubahan selama dekade terakhir, lima lintasan yang berbeda 

dari kesepian di seluruh perjalanan hidup di identifikasi: 

1. Mereka yang menganggap kesepian sebagai tidak 

berubah dan konstan fitur kehidupan. 
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2. Bagi mereka yang kesepian di kemudian hari adalah 

pengalaman baru. 

3. Mereka yang mengalami kesepian dianggap sebagai 

meningkat. 

4. Mereka yang merasa kesepian dianggap menurun. 

5. Mereka yang tidak pernah mengalami kesepian (Chritina 

dkk, 2009:140) 

 Lebih jauh dikatakan bahwa secara teori, individu yang 

menganut nilai budaya kolektivistik akan lebih mempunyai 

kedekatan emosional dengan keluarganya, lebih setia dan loyal 

kepada kelompoknya dan lebih bisa memunculkan harmonisasi 

hubungan dengan orang lain ketika berinteraksi sosial. Hal-hal 

tersebut membuat individu penganut nilai budaya kolektivistik 

lebih jarang mengalami loneliness. Sedangkan menurut Hanum 

kesepian merupakan kondisi dimana orang merasa tersisih dari 

kelompoknya, tidak diakui eksistensinya, tidak diperhatikan oleh 

orang-orang sekitarnya, tidak ada tempat berbagi rasa, terisolasi 

dari lingkungan sehingga menimbulkan rasa sunyi, sepi, pedih 

dan tertekan. 

Selaras dengan Baron & Byrne (2005:335) kesepian 

merupakan suatu reaksi emosional dan kognitif terhadap 

dimilikinya hubungan yang lebih sedikit dan lebih tidak 

memuaskan dari pada yang diinginkan oleh orang tersebut. 

Individu yang tidak menginginkan teman bukan orang yang 

kesepian, tetapi seseorang yang menginginkan teman dan tidak 

memiliki nyalah orang yang kesepian. Kesepian disertai dengan 

afek negatif, termasuk perasaan depresi, kecemasan, ketidak 

bahagiaan, dan ketidak puasan yang diasosiasikan dengan 

pesimisme, self-blame, dan rasa malu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kesepian 

adalah suatu perasaan sepi, sunyi yang dirasakan oleh 

seseorang karena merasa tersisih, tidak diperhatikan oleh orang-

orang sekitar dan lingkunganya. 



14 
 

 

Teori Weiss yang memaparkan adanya kesepian 

emosional akibat kurangnya hubungan lebih dekat dan berarti 

dengan seseorang dapat dihubungkan dengan teori pemilihan 

pasangan yaitu Reiss Wheel Theory of Love dan The Filter 

Theory. Dimana dalam Reiss Wheel Theory of Love mengunakan 

istilah personality need fulfillment untuk mendeskripsikan 

kepuasan akan kebutuhan emosional yang dibutuhkan sehingga 

merasakan pertukaran emosional untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia dan mendapatkan kepuasan dalam menjalin 

hubungan dekat dengan seseorang (Lamanna & Riedman, 2005 

dalam Adonan, 2013:162). 

Kadang-kadang kesepian ditimbulkan oleh perubahan 

hidup yang menjauhkan kita dari teman dan hubungan yang 

akrab. Apa yang dinamakan kesepian situasional berlangsung 

ketika seseorang mengalami hubungan yang memuaskan sampai 

perubahan tertentu terjadi dalam hidupnya. Situansi yang 

biasanya menimbulkan kesepian adalah perpindahan kekota 

yang baru, berangkat kesekolah, memulai pekerjaan yang baru, 

terpisah dari teman dan orang yang dicintai ketika sedang 

berada diperjalanan atau dirumah sakit, atau mengakhiri 

hubungan yang penting karena kematian, perceraian atau 

perpisahan. Biasanya orang dapat memuliahkan diri dari 

kesepian situasional dan membangun kembali kehidupan sosial 

yang memuaskan, meskipun dalam beberapa situasi lebih sulit 

dibandingkan situansi lainnya. Ketika dapat memperoleh teman 

dilingkungan kerja kita yang baru dalam waktu beberapa bulan, 

tetapi membutuhkan waktu satu tahun atau lebih untuk 

mengatasi berakhirnya hubungan cinta. 

Beberapa orang menderita kesepian selama bertahun-

tahun, yang sedikit banyak terlepas dari perubahan-perubahan 

yang terjadi didalam hidupnya. Mereka mengalami kesepian 

yang akut. Individu  semacam ini mungkin menggambarkan 

dirinya sebagai “orang yang kesepian”, dan tidak sebagian 
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seseorang yang sedang berada dalam periode kehidupan yang 

penuh kesepian. 

Dapat terjadi bahwa seseorang mengalami salah satu 

tipe kesepian tanpa mengalami yang lain. Pasangan muda yang 

telah menikah dan berangkat ke jakarta untuk bertualang dan 

mencari pekerjaan dengan upah tinggi mungkin tidak merasakan 

kesepian emosional mereka saling memiliki. Tetapi mungkin 

mereka mengalami kesepian sosial sampai mereka mempunyai 

teman dan mulai merasa sebagai bagian masyarakatnya yang 

baru. Seorang janda muda mungkin merasakan kesepian 

emosional yang hebat setelah kematian suaminya, tetapi tetap 

memiliki ikatan sosial dengan keluarga dan teman-temannya. 

Orang yang kesepian cenderung lebih introvert dan 

pemalu, lebih sadar-diri, dan kurang asertif. Orang yang 

kesepian sering memiliki keterampilan sosial yang buruk. 

Kesepian juga berkaitan dengan kecemasan dan depresi. Faktor-

faktor kepribadian ini bisa menjadi sebab-akibat dari kesepian. 

Sebagai contoh, orang yang memiliki harga diri rendah mungkin 

kurang punya kemauan untuk mengambil risiko dalam 

lingkungan sosial, yang makin mempersulit mereka akan 

mengalami kesepian. Di lain pihak, pengalaman kesepian dalam 

jangka waktu lama bisa menyebabkan seseorang memandang 

dirinya sebagai orang yang telah mengalami kegagalan sosial 

dan kemudian menimbulkan kemerosotan harga dirinya. 

Efek kuat dari kesendirian berasal dari interaksi tiga 

faktor kompleks adalah: 

1. Tingkat kerentanan terhadap pemutusan sosial. Masing-

masing dari kita mewarisi dari orang tua kita memiliki 

tingkat kebutuhan tertentu untuk inklusi sosial (juga 

dinyatakan sebagai kepekaan terhadap rasa sakit dari 

pengecualian sosial), sama seperti kita mewarisi jenis 

tubuh dasar tertentu dan tingkat kecerdasan dasar. Di 

setiap kasus, pengaruh lingkungan di mana itu genetik 

warisan membawa kita juga sangat penting. Individu ini, 
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kecenderungan genetik berakar beroperasi seperti 

termostat, berputar dan mematikan sinyal marabahaya 

tergantung pada apakah atau tidak individu kita 

kebutuhan untuk koneksi terpenuhi. 

2. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri emosi yang 

terkait dengan perasaan terisolasi. Pengaturan diri yang 

sukses berarti mampu mengatasi tantangan sementara 

tetap pada lompatan yang cukup-tidak hanya dari luar, 

tapi jauh di dalam. Ketika kesepian meningkat dan 

berlanjut itu mulai mengganggu beberapa kemampuan 

ini "disregulasi" itu di seluler tingkat membuat kita lebih 

rentan terhadap berbagai stres, dan juga kurang efisien 

dalam menjalankan fungsi menenangkan dan 

penyembuhan seperti tidur. 

3. Representasi mental dan harapan serta alasan tentang 

yang lain. Kita masing-masing membingkai pengalaman 

kita melalui persepsi kita sendiri yang membuat masing-

masing dari kita sampai batas tertentu arsitek dari kami 

dunia sosial sendiri. Indera yang kami buat dari interaksi 

kami denganyang lain disebut kognisi sosial (Cacroppo, 

2009:14).  

 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kesepian adalah suatu perasaan yang tidak 

menyenangkan seperti terasing, tertolak, maupun kegelisahan 

ketika individu mengalami tidak adanya kedekatan dengan orang 

lain. 

 

2.2.2 Aspek- Aspek Kesepian 

Menurut Bruno (2000:1) yang menjadi aspek-aspek 

kesepian, yaitu: 

a. Isolasi, suatu keadaan dimana seseorang merasa terasing 

dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai dominan dalam 

masyarakat kemenangan, agresivitas, manipulasi 

merupakan faktor-faktor pemicu muculnya keterasingan. 
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b. Penolakan, penolakan adalah suatu keadaan dimana 

seseorang tidak diterima, diusir dan dihalau oleh 

lingkungannya. Seseorang yang kesepian akan merasa 

dirinya ditolak dan ditinggalkan walaupun berada 

ditengah-tengah keramian. 

c. Merasa disalah mengerti, suatu keadaan dimana 

seseorang merasa seakan-akan dirinya disalahkan dan 

tidak berguna. Seseorang yang selalu merasa disalah 

mengerti dapat menimbulkan rasa rendah diri, rasa tidak 

percaya diri dan merasa tidak mampu untuk bertindak. 

Sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah 

(2):143) Allah SWT berfirman: 

 

َوَكَذالَِك َجَعْلناُكْم اُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكْونُْوا ُشَھَداَء َعلَى النَّاسِ َويَُكْوَن الرَُّسوُل 

 يَتَّبِعُ  َمنْ  لَِنْعلَمَ  إِالَّ  َعلَْیَھا ُكْنتَ  الَّتِي اْلِقْبلَةَ  َجَعْلَنا ۗ◌ َوَما َعلَْیُكْم َشِھْیًدا

َھَدى  الَِّذينَ  َعلَى إِالَّ  لََكبِیَرةً  َكانَتْ  ۚ◌ َوإِنْ  هِ َعِقبَیْ  َعلَٰى  يَْنَقلِبُ  ِممَّنْ  الرَُّسولَ 

ُ  َكانَ  َوَما ◌ۗ  هللاُ  َ  إِنَّ  ◌ۚ  إِيَمانَُكمْ  لُِیِضیعَ  ا�َّ   رَِّحیٌم  لََرُءوفٌ  بِالنَّاسِ  ا�َّ

Artinya: “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu 

(umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi 

saksi atas (perbuatan) manusia dan Rasul (Muhammad) 

menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak 

menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) 

kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang 

mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. 

Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali 

bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. dan 

Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah 

maha pengasih, maha penyayang kepada manusia.”(QS. 

Al-Baqarah/2: 143) 

 

d. Merasa tidak dicintai, adalah suatu keadaan dimana 

seseorang tidak mendapatkan kasih sayang tdiak 

diperlukan secara lembut dan tidak dihormati merasa 

tidak dicintai akan jauh dari persahabatan dan kerjasama, 
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suatu perhatian dalam analisis transaksi adalah suatu 

unit. Pengakuan Unit ini adalah merupakan penghargaan 

atau bukti utama dari cinta atau kasih sayang setiap 

orang membutuhkan perhatian supaya dapat 

kerkembang disetiap tahapan umurnya. Perhatian yang 

diperoleh secara teratur adalah cara terbaik untuk 

mengatasi kesepian. Tanpa adanya perhatian seseorang 

dapat menjadi terasing secara emosional. 

e. Tidak mempunyai sahabat tidak ada seseorang yang 

berada disampingnya tidak ada hubungan tidak dapat 

berbagi orang yang paling tidak berharga adalah orang 

yang tidak mempunyai sahabat. 

f. Malas membuka diri, suatu keadaan dimana seseorang 

malas menjalin keakraban, takut terluka, senantiasa 

merasa cemas dan takut jangan-jangan orang lain akan 

meluakainya. 

g. Bosan, suatu perasaan seseorang yang merasa jenuh 

tidak menyenangkan tidak menarik, merasa lemah, 

orang-orang yang pembosan biasanya orang-orang yang 

tidak pernah menikmati keadaan-keadaan yang ada. 

h. Gelisah, suatu keadaan dimana seseorang merasa resah, 

tidak nyaman dan tentram didalam hati atau merasa 

selalu khawatir, tidak senang, dan perasaan galau 

dilanda kecemasan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kesepian 

adalah suatu perasaan sepi, sunyi yang dirasakan oleh 

seseorang karena merasa tersisih, tidak diperhatikan oleh orang-

orang sekitar dan lingkunganya. 

 

2.3.3 Bentuk- Bentuk Kesepian 

Kesepian di bagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Kesepian sementara (transient loneliness), adalah 

kesepian sementara datanganya singkat dan cepat 

berlalu. Seperti angin dingin yang berhembus tiba-
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tiba entah dari mana datangnya lalu berhenti dan 

menghilang juga entah kemana.  

b. Kesepian kronis (chronic loneliness), adalah kesepian 

yang dialami terus-menerus atau tak hilang-hilang. 

Kesepian kronis ini diartikan sebagai kesepian yang 

dialami seseorang dalam waktu lama.  

Kemudian dengan adanya perbedaan antara kesepian 

sementara dan kesepian kronis selanjutnya ada tiga cara untuk 

menganalisis kesepian  yaitu: 

a. Kesepian kognitif (cognitive loneliness), terjadi bila 

anda hanya punya sedikit teman untuk berbagi 

pikiran atau gagasan yang anda anggap penting. 

b. Kesepian behavioral (behavioral loneliness), terjadi 

bila anda kurang atau tidak mempunyai teman 

sewaktu berjalan-jalan dan melakukan kegiatan di 

luar rumah. 

c. Kesepian emosional (emotional loneliness), terjadi 

bila anda membutuhkan kasih sayang tapi tidak 

mendapatkanya (Bruno, 2000:14). 

 

2. 4.4 Ciri-Ciri Kesepian 

Menurut Nawan ciri-ciri kesepian terdiri dari: 

a. Merasa tidak berguna 

b. Merasa gagal 

c. Merasa terpuruk  

d. Merasa sendiri 

e. Merasa tidak ada yang peduli. 

 

2.5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesepian  

Menurut Brurns (1988:14) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesepian, yaitu: 

a. Adanya perasaan rendah diri, sebagian besar individu 

yang memiliki perasaan rendah diri akan merasa malu 

dan kesepian, sebab individu selalu membandingkan diri 
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dengan orang-orang lain yang nampaknya lebih cerdas, 

lebih mempersona dan lebih menarik. 

b. Perfeksionisme pribadi, harapan yang tidak realistis 

terhadap diri sendiri dapat menimbulkan kesepian. 

c. Rasa malu dan kecemasan sosial, sebagai besar individu 

yang kesepian merasa canggung bila berada dalam 

kelompok orang. 

d. Merasa tidak mempunyai harapan, sebagai besar individu 

yang merasa tidak mempunyai harapan untuk 

mengembangkan diri di suatu lingkungan akan 

mengalami kesepian. 

e. Rasa terasing dan terkucil, individu yang mengalami 

kesepian, megalami kesulitan dalam berteman dan 

menemukan kelompok tempat mereka akan bergabung. 

Menurut Peplau & Perlman, terdapat dua kondisi yang 

menyebabkan terjadinya kesepian, yaitu: 

a. Faktor-faktor pemicu (precipitating fakor); (1). Berakhirnya 

suatu hubungan dekat seperti kematian, perceraian, putus 

cinta, serta perpisahan secara fisik yang kadang mendapat 

kita ke arah kesepian; (2). Faktor kualitas dari hubungan 

sosial yang rendah; (3). Lingkungan kehidupan berubah 

dalam kepasitas seseorang atau keinginan dalam hubungan 

sosial mungkin mempercepat munculnya kesepian, jika tidak 

dibarengi dengan kemampuan untuk menyesuaikan dari 

dalam suatu hubungan yang sebenarnya; (4). Faktor 

perubahan situasional juga dapat menimbulkan kesepian. 

b. Faktor-faktor yang mendahului dan mempertahankan (faktor 

Predisposing and maintaining); faktor-faktor  yang 

mendahului dan mempertahankan adalah faktor kepribadian 

dan situasional yang dapat meningkatkan munculnya 

kesepian. Faktor yang juga dapat mempersulit seseorang 

yang kesepian untuk membangun kembali sosial yang 

memuaskan. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan kesepian adalah 

berakhirnya hubungan dekat dengan keluarga serta lingkungan 

sekitar sehingga membuat hubungan sosial yang rendah, serta 

perubahan situasional yang menimbulkan kesepian. 

 

2.2. Tentara Nasional Indonesia 

2.2.1 Pengertian Tentara Nasional Inonesia 

 Militer sebagai kata sifat menunjuk pada sesuatu yang 

terkait dengan kekuatan bersenjata (armed forces) atau 

berkaitan dengan peperangan. Sebagai kata benda, militer 

adalah kekuatan bersenjata. Jadi militer adalah organ yang 

didalamnya meliputi penggunaan senjata. Dalam konteks 

kenegaraan militer adalah organ yang dibentuk untuk 

menjalankan fungsi pertahanan dan peperangan (Bryan, 

1999:127). Militer (TNI- dulunya ABRI) menjadi salah satu 

sasaran dari reformasi multidimensi karena ABRI menjadi salah 

satu alat Soeharto untuk memperbesar kekuasaanya. Tidak 

hanya itu, militer digunakan untuk melestarikan dan 

melanggengkan kekuasaannya tersebut dengan mencabuti hak-

hak yang melekat pada rakyat dengan melancarkan serangkaian 

paksaan, ancaman, intimidasi, dan juga terror terhadap rakyat. 

Oleh karena itu saat Soeharto lengser, militer dihujat, diprotes 

dan dituntut untuk segera melepaskan dwi fungsinya, 

meninggalkan program-program penugaskaryaan, mengakhiri 

operasi-operasi militer, mengakhiri berbagai tindak kekerasan, 

tindak penculikan para aktivis, maupun tuntutan untuk kembali 

ke barak (Saurip, 2000:44). 

Eksistensi Tentara di indonesia tidak bisa dilepaskan dari 

sejarah perlawanan terhadap penjajah belanda. Tetapi pada 

masa itu, belum terdapat pembedaan yang jelas antara yang 

benar-benar tentara dan yang sipil. Sebab, perlawanan terhadap 

Belanda saat itu tanpa pembekalan latihan dan persenjataan 

kemiliteran yang memadai. Dalam kondisi demikian perlawanan 

terhadap Belanda dilakukan dengan cara bergerilya. Dalam 
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situasi perang gerilya kehidupan militer dan sipil tidak bisa 

dipisahkan secara jelas, dan jika melihat para pejuang saat ini, 

justru banyak menggantungkan bantuan dari penduduk 

setempat (Harold, 1999:22).  

 

2.2.2 Fungsi Militer/ Tentara Terhadap Negara 

 Fungsi militer/Tentara terhadap Negara antara lain: 

1. Fungsi representatif adalah mewakili tuntutan keamanan 

negara terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan. 

2. Fungsi penasihat adalah fungsi untuk menganalisis dan 

melaporkan implikasi dari kebijakan dan tindakan negara 

di bidang laindari sudut pandang kemiliteran. 

3. Fungsi eksekutif adlah melaksanakan keputusan-

keputusan negara dalam hal kemiliteran bahkan jika 

keputusan tersebut bertentangan dengan pertimbangan 

militer sendiri (Samuel, 2003:57). 

 

2.2.3 Tugas Pokok TNI 

 TNI memiliki tugas pokok yang dilaksanakan beradsarkan 

kebijakan dan keputusapolitik negara (UUD, Pasal 7 ayat 3 

No.34, 2004) yaitu yang menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara 

(Pasal 7 ayat 1). Adapun tugas pokok tersebut dilakukan 

dengan: 

a. Operasi militer untuk perang merupakan segala bentuk 

pengarahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk 

melawan kekuatanmiliter negara lain yang melakukan 

agresi terhadap Indonesia  atau dalam konflik bersenjata 

dengan satu negara atau lebih yang didahului dengan 
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adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum 

perang Internasional. Tugas pokok ini meliputi: 

1) Kampanye militer. 

2) Operasi gabungan TNI yang terdiri atas: 

a) Operasi Darat Gabungan 

b) Operasi Laut Gabungan 

c) Operasi Amfibi 

d) Operasi Pendaratan Administrasi 

e) Operasi Lintas Udara 

f) Operasi Pertahanan Pantai 

g) Operasi Pertahanan Udara 

3) Operasi Darat 

4) Operasi Laut 

5) Operasi Udara 

6) Operasi Bantuan 

 

b. Operasi militer selain perang merupakan tugas-tugas TNI 

melalui pelibatan pengarahan dan penggunaan kekuatan 

TNI di luar Operasi Militer untuk perang yang meliputi: 

1) Operasi dalam rangka mengatasi gerakan 

separatis bersenjata. 

2) Operasi dalam rangka mengatasi pemberontakan 

bersenjata. 

3) Operasi dalam rangka mengatasi aksi terorisme. 

4) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah 

perbatasan. 

5) Operasi dalam rangka mengamankan objek vital 

nasional bersifat strategis. 

6) Operasi dalam rangka melaksanakan tugas 

perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik 

luar negeri. 

7) Operasi dalam rangka mengamankan Presiden 

dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya. 
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8) Operasi dalam rangka memberdayakan wilayah 

pertahanan dan kekuatan pendukungnya secra 

dini dalam rangka sistem pertahanan semesta. 

9) Operasi dalam rangka membantu tugas 

pemerintahan di daerah. 

10) Operasi membantu kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan 

ketertibab masyarakat yang diatur dalam undang-

undang. 

11) Operasi dalam rangka mengamankan tamu 

negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan 

Pemerintah Asing yang sedang berada di 

Indonesia. 

12) Operasi dalam rangka membantu menanggulangi 

akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian 

bantuan kemanusiaan. 

13) Operasi dalam rangka membantu pencarian dan 

pertolongan dalam kecelakaan (search and 

rescue). 

14) Operasi dalam rangka membantu pemerintah 

dalam pengamanan pelayanan dan penerbangan 

terhadap pembajakan, perompakan, dan 

penyelundupan (UUD Pasal 7 ayat 2 No.34 tahun 

2004) 

 

2.2.4 Kepangkatan TNI 

 Berbicara mengenai kepangkatan, kepangkatan 

merupakan keabsahan wewenang dan tangggung jawab hierarki 

keprajuritan. Adapun pangkat menurut sifatnya dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama 

menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat 

administrasi penuh. 
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b. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit 

yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang 

sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang 

lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna 

keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak 

membawa akibat administrasi dan 

c. Pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga 

negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas 

jabatan keprajuritantertentu di lingkungan TNI, berlaku 

selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, 

serta membawa akibat administrasi terbatas. 

Menurut pasal 26  UU TNI, Prajurit dikelompokkan dalam 

golongan kepangkatan yang diatur dengan keputusan 

Panglima, yaitu: 

1. Perwira  

Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima 

dan dibentuk melalui pendidikan pertama perwira 

bagi yang berasal langsung dari masyarakat (Akademi 

TNI, dengan masukan dari sekolah lanjutan tingkat 

atas dan seolah perwira, dengan masukan dari 

sekolah lanjutan tingkat atas atau perguruan tinggi), 

serta pendidikan pembentukan perwira yang berasal 

dari prajurit golongan bintara (UU pasal 30 No.34 

Tahun 2004). 

2. Bantara 

Bintara diangkat oleh Panglima dan dibentuk melalui 

pendidikan pertama bintara yang berasal langsung 

dari masyarakat dan pembentukan bintara yang 

berasal dari prajurit golongan tamtama (UU Pasal 31 

No.34 Tahun 2004). 

3. Tamtama 

Tamtama diangkat oleh Panglima dan dibentuk 

melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung 

dari masyarakat (UU Pasal 66 No.34 Tahun 2004). 
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2.3. Kerangka Pikir Peneliti 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

melaluibagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesepian pada istri Tentara Nasional Indonesia yang 

ditinggal tugas di Batalyon Lahat 

Kesepian yang dialami Robert Weiss 

membedakan dua tipe kesepian. 

1. Kesepian emosional 

2. Kesepian sosial 

Menurut Brurns faktor yang mempengaruhi kesepian 

1. Adanya perasaan rendah diri. 

2. Perfeksionisme pribadi. 

3. Rasa malu dan kecemasan sosial. 

4. Merasa tidak mempunyai harapan. 

5. Rasa terasing dan terkucil. 

Pendekatan kesepian menurut Peplau 

dan Perlman. 

1. pendekatan kebutuhan akan 

keintiman (need for intimacy) 

2. pendekatan proses kognitif 

(cognitive process) 

3. pendekatan penguatan sosial 

(social reinforcement) 

 

Dampak kesepian yaitu: 

1. Depresi 

2. Bunuh diri 

3. Selingkuh  

4. Pesta pora 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesepian pada 

istri Tentara Nasional Indonesia yang ditinggal tugas dibatalyon 

Lahat. Berdasarkan tujuan ini, maka peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

untuk memahami Bagaimana kesepian pada istri pasangan 

Tentara Nasional Indonesia ditinggal tugas di Batalyon. 

 Menurut (Poerwandari, 2011:73-74) menyatakan 

pendekatan kualitatif meyakini bahwa tiada suatu teori yang 

dapat  dibangun bila tidak melewati deskripsi data. dan di lain 

pihak penelitian kualitatif tidak terbatasi pada penelitian 

deskriptif dan eksploratif, tetapi juga sangat memungkinkan 

untuk menemukan dan membangun teori. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan 

deskriptif. Sedangkan model penelitian deskriptif adalah suatu 

model penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi 

mengenai apa yang diteliti (Herdianyah, 2015:56). Penelitian ini 

menggambarkan suatu situasi atau kejadian. Data yang 

dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak 

bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat 

prediksi, maupun mempelajari implikasi (Azwar, 1998:43). 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah sampel, 

melainkan menggunakan istilah subjek, informan, partisipan atau 

sasaran penelitian (Poerwandari, 2011:33). Subjek penelitian 

adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah yang memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

a. Subjek menikah tinggal dibatalyon  

b. Pekerjaan subjek sebagai ibu rumah tangga (IRT) 
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c. Usia suami atau istri minimal 30 tahun 

d. Subjek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif ini yaitu purposive sampling yang artinya 

pengambilan subjek sumber data dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap 

paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2010:54). 

Purposive sampling digunakan untuk menentukan subjek yang 

sesuai dengan tujuan. Pengambilan subjek dengan kriteria 

tertentu merupakan penelitian yang akan me-review dan 

mempelajari semua kasus yang memenuhi kriteria penting 

tertentu yang telah disebutkan (Poerwandari, 2011:118).  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dan Loftland (2013:157) bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, 

foto dan sumber data tertulis. Sumber data dalam penelitian ini 

terbagi atas dua sumber yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari 

sumber (subjek penelitian) yaitu berupa kata-kata dan tindakan 

subjek yang diamati dan diwawancarai yang memberikan 

informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Data primer 

dalam penelitian ini ialah pasangan TNI yang telah menikah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data penunjang yang didapatkan 

dari literatur, buku nikah, buku-buku catatan harian, dan 

dokumentasi subjek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang merupakan data pelengkap 

dari data primer ini dalah anggota keluarga, dan tetangga, agar 

penelitian ini menghasilkan data yang lebih akurat.  
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3.4. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Lahat. Peneliti mengambil 

lokasi tersebut, dikarenakan peneliti pertama kali bertemu 

dengan subjek yang berkaitan dengan penelitian berada di Lahat 

dan peneliti juga bertempat tinggal di Lahat. Kedua, dikarenakan 

sangat jarang pasangan yang kesepian setelah pernikahan. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Tujuan dari metode pengumpulan data adalah untuk 

mendapatkan data. Dalam penelitian ini data yang akan 

didapatkan ialah data kesepian pada istri Tentara Nasional 

Indonesia yang ditinggal tugas dibatalyon Lahat yang telah 

sesuai dengan kriteria penelitian dan telah ditentukan. 

Pengumpulan data akan diambil dengan cara observasi dan 

wawancara. 

a. Observasi 

Observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti 

“melihat” dan “memperhatikan“. Istilah observasi diarahkan pada 

kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena 

yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek 

dalam fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian 

dalam penelitian psikologis, dapat berlangsung dalam konteks 

laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah 

(Poerwandari, 2011:146). 

Observasi yang akan diamatipeneliti adalah bagaimana 

kegiatan sehari-hari kesepian pada istri Tentara Nasional 

Indonesia yang ditinggal tugas dibatalyo teknik observasi yang 

dilakukan oleh peneliti adalah bentuk observasi non partisipan. 

Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung 

atau tidak hidup bersama, tidak merasakan, dan hanya sebagai 

pengamat independen. 

b. Wawancara 

Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud 

untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif 
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yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu 

hal  yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain 

(Herdiansyah, 2015:146). 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi 

tersturuktur. Wawancara semi terstruktur menggunakan 

pertanyaan terbuka, namun memiliki batasan tema dan alur 

pembicaraan, ada pedoman wawancara (guideline interview) 

yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan 

kata; bertujuan untuk memahami suatu fenomena (Herdiansyah, 

2015:190). 

Alat bantu yang dapat digunakan saat proses wawancara 

berlangsung dengan tujuan agar wawancara lebih efektif adalah 

tape recorder, dan kamera. Sebelum menggunakan alat rekam, 

peneliti membuat kesepakatan tertulis (informed consent) pada 

subjek penelitian (Herdiansyah, 2015:202). 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan sekedar perkiraan 

(Shoughnessy dkk, 2012:246). 

 

3.6. Keabsahan Data dan Keajegan Penelitian 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(realibilitas) Meleong (2013:286). Adapun rencana pengujian 

keabsahan data yang akan peneliti lakukan yaitu dengan tiga 

cara menurut Marvasti:  

1. Validasi Responden 

Mengecek ulang data dengan cara menunjukkan hasil 

salinan verbatim wawancara beserta analisis dari peneliti kepada 

responden atau subjek penelitian.  
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2. Trianggulasi perspektif 

Trianggulasi perspektif yaitu dengan menggunakan 

perspektif orang lain,sebagaimana dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa informan, maka tugas informan ialah 

memberikan penjelasan sekaligus validasi apakah yang dikatakan 

oleh subjek benar  atau bohong.  

3.  Mengecek Ulang  

Apakah ada tema-tema yang bersifat menyimpang, dan 

berdasarkan pertimbangan subjektif sebagai peneliti, hal yang 

terkesan janggal dan tidak seharusnya muncul (Hardiansyah, 

2015:289). 

 

3.7. Teknik  Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data berupa narasi, 

deskriptif, cerita dan dokumen. Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan bekerja pada data, 

mengorganisasi data, memilah–milahnya menjadi satuan yang 

dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain (John, 

2012:111-112). Patton menjelaskan bahwa proses analisis dapat 

melibatkan konsep-konsep yang muncul dari jawaban atau kata-

kata dari subjek penelitian sehingga dapat menjelaskan 

fenomena yang diteliti. 

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan–bahan lain, sehingga 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit–unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang akan disampaikan 

kepada orang lain. 
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Metode analisis data yakni; upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah 

menggunakan metode analisis data model interaktif menurut 

Miles dan Huberman, yaitu; 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

  Data yang diperoleh dari lapangan jumlah nyacukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

  Setelah data direduksi, makalangkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 

2010:92-93). 

 

 

 



33 
 

BAB IV 

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian 

4.1.1 Profil Asrama Tentara Nasional Indonesia Lahat 

Sejarah singkat keberadaan kizipur b yonzipur 2/sg di 

kabupaten lahat umum naskah ini merupakan gambaran kepada 

seluruh Prajurit Yonzipur 2/SG tentang keberadaan Kizipur B 

Yonzipur 2/SG di Kabupaten Lahat. Maksud dan tujuan agar 

setiap Prajurit Uonzipur 2/SG mengetahui secara detail tentang 

Kizipur B Yonzipur 2/SG di Kabupaten Lahat terutama bagi 

personel yang masih baru ruang lingkup naskah sejarah singkat 

keberadaan kizipur B di Kabupaten Lahat ini disusun dengan tata 

urut sebagai berikut: Pendahuluan, lokasi Kizipur B, luas 

Ksatrian, sejarah singkat kizipur B, fasilitas kizipur B, pejabat 

danki, penutup lokasi ksatrian kizipur b yonzipur 2/sg ksatrian 

Kizipur B terletak pada kordinat 3745-8030. Berada pada RT 06, 

RW 03 Kelurahan Pasar Baru. Kecamatan Lahat, Kabupaten 

Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan batas-batas: sebelah 

utara Asrama Dodikjur Rindam II?SWJ, sebelah Selatan Kantor 

PDAM, Sebelah Barat Asrama Kodim 0405 Lahat, sebelah Timur 

Jalan Raya luas ksatrian kizipur b yang sebenarnya adalah 

50.300 M2, karena kebijakan dari komando atas, sehingga 

sebagaian dari lokasi tersebut ditempati oleh beberapa satuan 

diantaranya: Den Bekang, Asrama Dodikjur Rindam II/Swj, 

Asrama Kodim 0405. Sedangkan luas yang ditempati Kizipur B 

adalah : 20.600 M2. 

sejarah singkat kizipur b yonzipur 2/sg sebelumnya 

Kizipur B Yonzipur 2/SG berada di palembang tepatnya di Km 18 

serong yang sekarang menjadi Markas Batalyon Raider 200. 
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Sedangkan sebelum ditempati oleh Kizipur B Ksatrian ini sebagai 

Markas Batalyon Infanteri 144/JY, karena adanya pergeseran 

pasukan, maka Yonif 144/JY dipindahkan ke Curup Kabupaten 

Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dengan pergeseran pasukan 

tersebut maka tepatnya pada tahun 1985 resmi Kizipur B 

menempati Ksatrian ini dengan 1 ragu personel sebagai Kwarter 

marker karena seluruh personel sedang melaksanakan operasi 

Seroja di Timor Timur. Sedang untuk Markas Batalyon Zeni 

Tempur 2/SG berada  di Talang Semut Palembang yang 

sekarang menjadi kantor Denzibang. Untuk kiban berada di Plaju 

yang sekarang ditempati Ki B Zikon 12/KJ, Kizipur A berada di 

Km 6 Prabumulih, dan untuk Kizipur C belum terbentuk. 

Fasilitas kizipur b dalam perkembangannya selama kurun 

waktu 26 tahun terpisah dari Markas Batalyon, Kizipur B terus 

berbenah diri baik untuk melaksanakan tugas pokok TNI-AD, 

Kizipur B juga berupaya untuk memelihara Inventaris  satuan 

serta menambah fasilitas satuan guna kesejahteraan personel 

baik moral maupun spritial. Adapun fasilitas satuan yang ada di 

Kizipur B adalah : Kantor terdiri dari : ruang danki, kantor persit, 

koredar, serta ruang administrasi. piket satri/piketan, gudang 

senjata dan gudang aipal, barak remaja, masjid baiturrohman 

dibangun pada tahun 1999 oleh Kapten Czi Fathur Rochman 

yang sekarang menjabat sebagai Danyonzipur 3 Dam 

III/Siliwangi. Perumahan rumah dinas danki barak perwira. 

Dikatakan barak perwira karena pada saat ditempati Yonif 

144/JY merupakan tempat tinggal para Perwira Seksi Batalyon. 

Salah satu contohnya yang sekarang menjabat sebagai menteri 

sekretaris kabinet yaitu Bapak Sudi Silalahi. Barak kopel bintara 

terdiri dari 8 rumah. Barak dapur umum karena dulu bekas 

dapur umum Yonif 144/JY dan sebagai bukti ada tungku besar 

tempat memasak. Barak 8 (Delapan), ditempati oleh tamtama 

berpangkat Praka sampai Kopka, disebut barak delapan karena 

jumlahnya ada delapan rumah. Barak 4 (empat) ditempati 

tamtama berpangkat pratu sampai koptu, disebut barak 4 karena 



35 
 

 

terdiri dari rumah. Barak Alwi terdiri dari 7 (tujuh) rumah 

ditempati tamtama berpangkat praka sampai kopda, dikatakan 

Barak Alwi karena untuk mengenang salah satu anggota dari 

Yonif 144/JY yang gugur di medan operasi tempur. Barak 13 

(tiga belas) ditempati tamtam berpangkat praka sampai kopka 

disebut barak 13 karena terdiri dari 13 rumah. Barak gudang 

ditempati oleh tamtama berpangkat pratu sampai kopda, terdiri 

dari 14 rumah. dikatakan barak gudang karena dulu merupakan 

gudang dari Yonif 144/JY. 

Fasilitas olahraga lapangan futsal dibuat pada tahun 2009 

oleh Dankizipur B Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum lapangan 

sepak takraw lapangan bulu tangkis lapangan bola volli lapangan 

tenis meja pejabat danki selama 26 tahun keberadaannya di 

Kabupaten Lahat Kizipur B sudah mengalami beberapa kali 

pergantian pejabat Danki, diantaranya: 

1) Letda Czi Supaman NRP 401044 periode 1985-1988 

2) Lettu Czi Dedi Hernadi Sadeli NRP 29600 periode 

1988-1990 

3) Lettu Czi Ali Asghori NRP 30922 periode 1990 

4) Kapten Czi Syafrudin NRP 30123 periode 1990-1992 

5) Kapten Czi Aang Suharlan NRP 309928 periode 1992-

1995 

6) Kapten Czi Agoes Fadjarianto NRP 31718 periode 

1995-1997 

7) Kapten Czi Ferry Kistiana Arubinata NRP 32455 

periode 1997-1998 

8) Kapten Czi Fathur Rochman NRP 1910048940868 

periode 1998-1999 

9) Kapten Czi Dian Hendriana.S NRP 11930092380971 

periode 2000 

10) Kapten Czi Arif Hartoto NRP 11940031310172 

periode 2000-2003 
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11) Kapten Czi Safril Hidayat NRP 11950054440474 

periode 2003-2005 

12) Kapten Czi Heru Eko Budi NRP 11980059911174 periode 

2005-2006 

13) Kapten Czi Alvius Navirinda NRP 11980060980878 

periode 2006 

14) Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum NRP 566200 

periode 2006 sampai sekarang 

 Demikianlah sejarah singkat tentang keberadaan Kizipur 

B Yonzipur 2/SG di Kabupaten Lahat, hal-hal yang belum 

tercantum dalam naskah ini akan disampaikan kemudian. Visi 

dan Misi Tentara Nasional Indonesia Kab. Lahat 

1. Visi Tentara Nasional Indonesia adalah terwujudnya 

pertahanan negara yan tangguh. 

2. Misi Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga 

kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan 

republik indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa. 

 

4.1.2 Persiapan Administrasi 

Penelitian dimulai dengan mempersiapkan administrasi 

terlebih dahulu yang mencakup surat izin penelitian yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang, yang 

dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Psikologi Islam, dengan nomor: 

B-58/Un.09/IX/PP.09/06/2018. Setelah mendapatkan surat izin 

penelitian dari kementrian bangsa dan politik Palembang 

nomor:070/844/Ban.KBP/2018. Setelah mendapatkan surat izin 

penelitian, dan mendapatkan balasan untuk melakukan 

penelitian dari kantor kementrian Bangsa dan Politik Lahat 

nomor:070/75/ Kesbangpol/2018. Selanjutnya mendapatkan 

surat izin penelitian, dan mendapatkan balasan untuk melakukan 

penelitian dari asrama TNI Kab.Lahat Batalyon Zeni Tempur 

2/SG Kompi Zeni Tempur B. Selanjutnya setelah melakukan 
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koordinasi dengan pegawai administrasi, maka pada tanggal 11 

juli 2018 kegiatan penelitian dan pengambilan data dimulai. 

Persiapan selanjutnya adalah mempersiapkan informed consent 

yaitu surat persetujuan bahwa subjek siap untuk menjadi subjek 

penelitian. Kemudian menyiapkan pedoman wawancara, 

pedoman observasi, alat rekam, dan alat tulis lainnya. Namun 

peneliti sudah melakukan pra penelitian berupa observasi di 

Asrama Tentara Nasional Indonesia Kab. Lahat pada tanggal 02 

juli 2018. 

 

4.2 . Pelaksanaan penelitian 

4.2.1 Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini terdiri dari tahapan tahapan, yaitu studi 

pendahuluan, dan tahap penelitian. Studi pendahuluan telah 

dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 02 juli 2018 Selanjutnya 

peneliti melaksanakan tahap penelitian yang terdiri dari 

observasi dan wawancara.  

Peneliti mengobservasi dan melakukan wawancara 

singkat dengan istri TNI di sekitar lingkungan peneliti yang telah 

berusia  30 tahun tentang kesepian yang di alami ketika ditinggal 

tugas. Peneliti lalu mencari subjek yang sesuai dengan kriteria 

penelitian, dengan bertanya kepada komandan asrama Tentara 

Nasional Indonesia yang dikenal. Setelah itu  wawancara ringan 

dan observasi dilakukan pada calon subjek penelitian untuk 

memastikan bahwa calon subjek memang istri TNI. 

 Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 pasangan (3 

perempuan) dan 3 informan yang mengetahui tentang keadaan 

subjek penelitian, 3 informan, bisa saja anak, kerabat dekat atau 

teman sepermainan subjek penelitian. Proses pengambilan data 

penelitian tergantung pada situasi di Lapangan, dengan melihat-

lihat kondisi subjek penelitian yang sedang santai, tidak sibuk 

atau tidur. 

Tahap-tahap pelaksanaan penelitiam meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 
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a. Meminta izin kepada komandan Tentara Nasional Indonesia 

untuk meneliti 

istri Tentara Nasional Indonesia tersebut dalam hal ini 

meminta izin kepada subjek untuk dijadikan subjek informan 

serta waktu untuk diwawancara demi memenuhi kebutuhan 

data yang akan diambil. Izin yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk meminta kesediaan menjadi subjek peneliti 

agar bisa melakukan wawancara dan observasi dengan tujuan 

mendapatkan data dalam pelaksanaan penelitian. 

b. Membangun hubungan baik atau rapport kepada subjek. 

c. Mempersiapkan pedoman wawancara sebelum kelapangan. 

d. Mengatur janji kepada subjek untuk melakukan wawancara. 

e. merahasiakan data yang diperoleh pada saat penelitian, 

sehingga kerahasiaan subjek tetap terjaga. 

f. Menjaga privasi subjek seperti keinginannya agar 

pengalaman-pengalaman pribadinya tidak disebarluaskan 

kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. 

 

Jadwal Pengambilan Data Penelitian 

No Hari/Tanggal Pukul  Lokasi Keterangan  

1 Senin, 02 Juli 

2018 

10.30-

11.45 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Lahat  

Observasi 

lingkungan 

Asrama 

11.47-

12.15 

Kantor Meminta 

data-data 

Istri Tentara 

Nasional 

Indonesia . 

Namun 

pegawai 

Administrasi 

mengatakan 
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tidak ada 

riwayat 

kesehatan 

fisik dan 

psikisnya. 

2 11 Juli 2018 09.55- 

10.29 

Di ruang tamu 

subjek DI 

Berbincang-

bincang dan 

observasi 

subjek DI 

10.30-

11.10 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Lahat 

Observasi 

lingkungan 

Asrama 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Kab. Lahat 

serta 

wawancara 

subjek DI 

3 Senin, 12 Juli 

2018 

08:23-

08:60 

Di halaman 

depan rumah 

subjek MC 

Berbincang-

bincang 

menuju 

tempat 

wawancara 

dan 

observasi 

subjek 

09:00-

10:00 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Kab. 

Observasi 

lingkungan 

Tentara 

Nasional 
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Lahat Indonesia 

Kab. Lahat 

serta 

wawancara 

subjek MC 

4 Senin, 12 Juli 

2018 

10:00-

10:30 

Di depan 

halaman rumah 

subjek BT 

berjalan 

menuju tempat 

wawancara   

Berbincang-

bincang 

menuju 

tempat 

wawancara 

dan 

observasi 

subjek 

10:30-

11:00 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Kab. 

Lahat 

Observasi 

lingkungan 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Kab. Lahat 

serta 

wawancara 

subjek BT 

5 Jum’at 20 juli 

2018 

15:30-

16:00 

Di depan 

halaman rumah 

subjek informan 

tahu WL 

Berbincang-

bincang dan 

observasi 

informan 

tahu WL 

16:00-

19:30 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Kab. 

Observasi 

lingkungan 

Tentara 

Nasional 
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Lahat Indonesia 

Kab. Lahat 

wawancara 

subjek 

informan 

tahu WL dan 

ikut serta 

kegiatan 

senam 

eurobik istri-

istri Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Kab.Lahat 

6 Sabtu, 21 Juli 

2018 

9:00-

9:45 

Kantor 

Administrasi 

Meminta 

profil 

Asrama visi 

dan misi 

serta surat 

izin 

penelitian 

10:00-

10:45 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Kab. 

Lahat 

Observasi 

lingkungan 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Kab. Lahat 

wawancara 

subjek 

informan 

tahu NV dan 

ikut serta 

kegiatan 
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senam 

eurobik istri-

istri Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Kab.Lahat 

7 Sabtu, 21 Juli 

2018 

11:00-

12:30 

Kantor, Masjid  Meminta izin 

istirahat 

sebelum 

dzuhur 

sebelum 

melanjutkan 

wawancara 

subjek GE 

dan 

melakukan 

obeservasi 

lingkungan  

13:30-

14:05 

Lingkungan 

Asrama Tentara 

Nasional 

Indonesia Kab. 

Lahat 

Observasi 

lingkungan 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Kab. Lahat 

wawancara 

subjek 

informan 

tahu NV  

Tabel 1 

Jadwal pengambilan Data penelitian 

 

4.2.2 Tahap Pengelolahan Data 
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Pengelolahan data disesuaikan dengan teknik analisis 

data, dimulai dari analisis tematik, analisis awal, dan analisis 

data berdasarkan teori.  Deskripsi temuan tema-tema hasil 

pengalaman subjek akan dijabarkan dengan kerangka berpikir 

yang runtut, dengan tujuan untuk mempermudah memahami 

bagaimana kesepian pada Istri Tentara Nasional Indonesia yang 

ditinggal tugas dibatalyon Lahat. 

 

 

 

4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1 Deskripsi Subjek 

a. Subjek DI 

Subjek yang berinisial DI adalah seorang perempuan 

berkulit putih, menggunakan pencerah bibir berwarna merah, 

rambut panjang lurus diikat, DI memiliki berat badan kira-kira 65 

Kg, Tinggi badan sekitar 155 Cm. DI menggunakan baju pendek 

berwarna coklat polkadot, celana berwarna coklat, usia DI 

sekitar 35 tahun yang sedang berada diruang tamu. DI 

berkomunikasi dengan baik, berbicara pelan dan santai seolah 

tidak berbicara dengan peneliti seperti berbicara dengan 

temannya sendiri. DI menunjukkan gerak tubuh yang leluasa, 

hal tersebut diperlihatkan ketika diwawancarai DI selalu 

merapikan pakaiannya berulang-ulang. 

Saat wawancara DI menunjukkan ekspresi muka yang 

menyakini peneliti. DI memperlihatkan wajah yang serius ketika 

peneliti bertanya kepada DI. DI menunjukkan reaksi tubuh yang 

cemas dengan memperlihatkan ketika diwawancarai DI selalu 

merapikan pakaiannya berulang-ulang. Pandangan mata DI 

fokus pada peneliti serta selalu memperhatikan setiap apa yang 

peneliti tanyakan. Suasana rumah begitu kondusif ketika 

wawancara berlangsung, hanya saja saat wawancara DI sering 
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diganggu oleh anaknya. Saat wawancara berlangsung, subjek 

siap dan bersemangat menjawab semua pertanyaan. 

b. Subjek MC 

Subjek yang berinisial MC adalah seorang perempuan 

yang berusia kira-kira 40 tahun berkulit hitam tubuhnya kurus 

dengan berat badan kira-kira 50 Kg, tinggi badan sekitar 145 

Cm. MC memiliki rambut ikal sepanjang bahu dengan vita 

rambut dikepalahnya, mc memakai baju berwarna abu-abu, 

cream, hijau, pink dan menggunakan celana berwarna abu-abu 

sandal jepit pink. MC berkomunikasi dengan baik, berbicara 

dengan logat nada yang keras dan santai seolah tidak berbicara 

dengan peneliti seperti berbicara dengan temannya sendiri. Pada 

saat MC berbicara dengan peneliti MC menunjukkan gerak badan 

yang sesuai.  

MC melihatkan mimik muka seperti apa yang ia ceritakan 

pada peneliti. Saat wawancara MC menunjukkan ekspresi muka 

yang menyakini peneliti, MC menujukkan ekspresi seolah-olah 

sedang berpikir sesuatu yang berhubungan dengan pertanyaan 

peneliti. MC Saat wawancara MC menunjukkan ekspresi muka 

yang menyakini peneliti, MC menujukkan ekspresi seolah-olah 

sedang berpikir sesuatu yang berhubungan dengan pertanyaan 

peneliti. MC memperlihatkan wajah yang serius ketika peneliti 

bertanya kepada MC. MC menunjukkan reaksi tubuh yang santai 

dengan memperlihatkan ketika diwawancarai MC terlihat nyaman 

dalam menjawab pertanyaan dari peneliti ketika wawancarai 

sedang langsung. Pandangan mata MC fokus pada peneliti serta 

selalu memperhatikan setiap apa yang peneliti tanyakan. 

Suasana rumah tidak begitu kondusif ketika wawancara 

berlangsung, karena wawancara berlangsung di halaman teras 

depan rumah MC tersebut terdapat anak-anak yang sedang 

bermain, MC diganggu oleh anaknya dengan bertanya. Hal 

tersebut yang membuat suasana kurang kondusif. 
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c. Subjek BT 

BT merupakan seorang perempuan yang berusia kira-kira 

30 tahun berkulit hitam tubuhnya gemuk dengan berat badan 

kira-kira 60 Kg, tinggi badan sekitar 135 Cm. BT memiliki rambut 

lurus panjang dengan jepitan rambut berwarna pink, memiliki 

bola mata belok, menggunakan pencerah bibir berwarna merah, 

memakai kalung, anting-anting dan cincin. ketika diwawancarai 

BT menggunakan baju berwarna putih dengan tulisan I LOVE 

PALEMBANG celana berwarna coklat sandal jepit pink. BT 

berkomunikasi dengan nada suara yang sedikit cuek untuk 

pertama kali nada berbicara yang terkadang naik turun keras 

melembut sudah menjadi cirinya, tetapi setelah beberapa menit 

kemudian BT mulai berkomunikasi dengan nada yang santai 

lembut. 

Pada saat BT berbicara dengan peneliti BT menunjukkan 

gerak badan yang tidak begitu nyaman. BT melihatkan mimik 

muka yang cemas saat ditanya peneliti sehingga membuat BT 

tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Saat wawancara BT 

menunjukkan ekspresi muka yang kurang menyakini peneliti, BT 

menujukkan ekspresi terlihat tegang dengan pertanyaan yang 

ditanyakan peneliti, terlihat ragu-ragu dalam menjawab. BT 

menunjukkan reaksi tubuh kurang santai dengan 

memperlihatkan ketika diwawancarai MI terlihat menggerakkan 

tubuhnya serta memainkan ponsel genggam miliknya dalam 

menjawab pertanyaan dari peneliti ketika wawancarai sedang 

langsung. Pandangan mata BT fokus pada peneliti serta selalu 

memperhatikan setiap apa yang peneliti tanyakan.  

Suasana rumah tidak begitu kondusif ketika wawancara 

berlangsung, karena wawancara berlangsung di halaman teras 

depan rumah tetangganya terdapat anak-anak yang sedang 

bermain, BT diganggu oleh anaknya. Hal tersebut yang 

membuat suasana kurang kondusif. 
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d. Tetangga (DI) 

GE merupakan seorang perempuan berkulit putih, bibir 

pucat tidak menggunakan pencerah bibir, ada beberapa jerawat 

dimuka, GE tidak memakai bedak sehingga mukanya terlihat 

kusam setelah mandi, GE memiliki rambut pendek lurus di atas 

bahu,  memiliki berat badan kira-kira 68 Kg, dengan tinggi badan 

sekitar 160 cm. GE menggunakan baju daster berwarna ungu 

hijau bukat-bulat putih, usia GE sekitar 35 tahun. GE 

berkomunikasi dengan baik, berbicara pelan dan santai seolah 

tidak berbicara dengan peneliti seperti berbicara dengan 

keluarga sendiri, GE cukup memahami pertanyaan yang 

ditanyakan peneliti sehingga mempermuda dalam menjawab 

pertanyaan wawancara. 

GE menunjukkan gerak tubuh yang santai, hal tersebut 

diperlihatkan ketika diwawancarai GE sambil minum, minuman 

yang dibawah anaknya saat pulang sekolah. Sesekali GE melirik-

lirik ke arah televisinya pada saat wawancara GE juga 

memainkan handphonenya sebentar. Saat wawancara GE 

menunjukkan ekspresi muka yang menyakini peneliti, GE 

memperlihatkan wajah yang serius ketika peneliti bertanya 

kepada GE, sesekali GE tersenyum ketika hendak menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan peneliti. 

GE menunjukkan reaksi tubuh yang santai dengan 

memperlihatkan ketika diwawancarai GE terlihat duduk dengan 

santai seolah-olah sedang mengobrol dengan temannya saat 

berkumpul. Pandangan mata GE fokus pada peneliti serta selalu 

memperhatikan setiap apa yang peneliti tanyakan. Suasana 

rumah tidak begitu kondusif ketika wawancara berlangsung, 

terdengar suara televisi yang sedang dinyalakan anak 

pertamanya kemudian anak keduanya pulang sekolah 

membawah air es sehingga membuat subjek meminum es pada 

saat wawancara, selang beberapa menit anak bungsunya 
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menangis minta dibelikan mainan motor-motoran dan suara 

angin yang kencang begitu mengganggu membuat daun-daun 

yang kering masuk kedalam rumah karena pintu rumah tidak 

ditutup. 

e. Tetangga (MC) 

NV merupakan seorang perempuan yang berusia kira-kira 

27 tahun berkulit hitam manis memiliki berat badan kurang lebih 

52 Kg, tinggi badan sekitar 155 Cm. NV memiliki rambut 

sepanjang bahu lurus di ikat sebagian rambut saja, NV memakai 

baju berwarna hitam setengah lengan dengan warna lis warna 

putih dan warna kuning dibagian dada kiri, menggunakan celana 

warna biru telor asin pendek selutut, NV memakai kalung 

berwarna putih penampilan NV sedikit kusam tanpa perias 

wajah. NV saat di wawancarai sedang menggendong anak bayi 

laki-laki. NV berkomunikasi dengan baik, pada saat berbicara 

subjek tidak terlalu bisa mengatakan huruf s sehingga terlihat 

kurnag jelas nada bicara NV santai terlihat tidak berbicara 

dengan peneliti seperti berbicara dengan temannya sendiri. 

Pada saat NV berbicara dengan peneliti NV menunjukkan 

gerak badan yang santi pada saat menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan. NV melihatkan mimik muka seperti apa yang ia 

ceritakan pada peneliti dengan sedikit senyuman. Saat 

wawancara NV menunjukkan ekspresi muka yang menyakini 

peneliti, NV menujukkan ekspresi seolah-olah sedang tidak 

diwawancarai tetapi seakan lagi mengobrol biasa dengan teman 

sedikit berpikir sesuatu yang berhubungan dengan pertanyaan 

peneliti.  NV memperlihatkan wajah yang serius ketika peneliti 

bertanya kepada NV. 

NV menunjukkan reaksi tubuh yang santai dengan 

memperlihatkan ketika diwawancarai NV terlihat nyaman sambil 

menidurkan anaknya dalam menjawab pertanyaan dari peneliti 

ketika wawancarai sedang langsung . Pandangan mata NV fokus 
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pada peneliti serta selalu memperhatikan setiap apa yang 

peneliti tanyakan. Suasana tidak begitu kondusif ketika 

wawancara berlangsung, karena wawancara berlangsung di 

halaman teras depan rumah NV tersebut terdapat anak-anak 

yang sedang bermain, NV diganggu oleh anak-anak tetangga 

yang hendak mencium bayinya. Hal tersebut yang membuat 

suasana kurang kondusif. 

 

f. Tetangga (BT) 

WL merupakan seorang perempuan yang berusia kira-

kira 29 tahun berkulit kuning langsat memiliki berat badan 

kurang lebih 53 Kg, tinggi badan sekitar 155 Cm. WL 

menggunakan jilbab kurung berwarna ungu kuning dengan motif 

bunga-bunga, memiliki bola mata hitam, menggunakan pencerah 

bibir berwarna pink, hidung sedikit mancung. ketika 

diwawancarai WL menggunakan baju berwarna pink dengan 

lengan warna ungu dan celana dasar warna ungu. WL 

berkomunikasi dengan nada suara yang lembut sedikit malu-

malu pada saat berkomunikasi dengan peneliti untuk pertama 

kali nada berbicara yang terkadang naik turun melembut sudah 

menjadi cirinya, tetapi setelah beberapa menit kemudian WL 

mulai berkomunikasi dengan nada yang santai lembut. 

Pada saat WL berbicara dengan peneliti WL menunjukkan 

gerak badan yang tidak begitu nyaman pada saat wawancara 

baru berlangsung. WL tersenyum saat hendak menjawab 

pertanyaan peneliti dengan nada suara yang lembut sedikit 

berkeringatan kebetulan saat itu WL baru saja selesai 

membersihkan kamar mandi. Saat wawancara BT menunjukkan 

ekspresi muka capek setelah membersihkan kamar mandinya, 

tetapi WL selalu tersenyum ketika hendak menjawab pertanyaan 

dari peneliti muka ramah dan murah senyum sudah menjadi ciri 
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khasnya sehingga pada saat menjawab pertanyaan membuat 

peneliti merasa yakin dengan apa yang dijawab subjek. 

WL menunjukkan reaksi tubuh kurang santai dengan 

memperlihatkan ketika diwawancarai WL terlihat menggerakkan 

tubuhnya serta melihat susana depan rumahnya saat menjawab 

pertanyaan dari peneliti ketika wawancara sedang langsung. 

Pandangan mata WL  tidak terlalu fokus pada peneliti serta 

selalu memperhatikan setiap apa yang peneliti tanyakan. 

Suasana rumah tidak begitu kondusif ketika wawancara 

berlangsung, wawancara berlangsung di ruang tamu WL dengan 

pintu depan rumah yang terbuka sehingga terdengar suara 

teriakan dari luar anak-anak yang sedang bermaian, suara ibu-

ibu yang lagi ngobrol di luar rumah dan suara musik senam 

eurobik yang kebetulan pada hari jumat sore ada kegiatan 

senam bersama istri-istri Tentara Nasional Indonesia yang 

berseberangan jalan dengan rumah subjek. Hal tersebut yang 

membuat suasana kurang kondusif. 

4.3.2 Hasil Wawancara 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan pada 

ketiga subjek wanita istri Tentara Nasional Indonesia yang di 

tinggal tugal di Batalyon Lahat yaitu subjek DI, MC dan BT, 

dapat diuraikan secara sistematis sesuai dengan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kemudian dari hasil 

observasi yang sesuia dengan fenomena di lapangan mengenai 

kesepian pada istri Tentara Nasional Indonesia. 

 Adapun ditemukan tema-tema yang memicu terjadinya 

kesepian pada Istri Tentara Nasional Indonesia Kab.Lahat akan 

di bahas pada bab ini yang akan disajikan sesuai dengan 

pengalaman subjek satu persatu yang kemudian akan ada 

beberapa perbandingan data melalui informan tahu atau 

berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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Tema 1:  kemampuan bersosialisasi 

a. Subjek DI 

Subjek menjelaskan mengenai pandangan tentang 

pernikahan yaitu selain saling percaya, saling mengerti, 

memberikan perhatian terhadap pasangan satu sama lain dalam 

pernikahan baik secara langsung maupun melalui sosial media 

meluangkan waktu untuk menjaga komunikasi dengan 

pasangan. Berikut kutipan wawancaranya: 

“ selain saling percaya saling mengerti pokonya tetap 

kasih perhatian walau jarang-jarang nelpon tetap bisa 

kasih perhatian bisa telepon cuma jarang-jarang kalau 

ada jaringan lagi ada waktukan biso 

nelpon”(S1/W1:212-217) 

“ nggak soalnya kan dari awal udah tau misalnya punya 

suami Tentara Nasional Indonesia itu seperti itu sudah 

siaplah bagaimana keadaanya harus kuat siap harus 

konsekuen”(S1/W1:516-520) 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara informan tahu 

yang mengungkapkan bahwa subjek tetap mampu menghadapi 

kehidupannya sendiri di dalam asrama pada saat suami tugas 

subjek menikmati kehidupannya sehingga tidak menimbulkan 

penyesalan dalam pernikahannya. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“ow idak buktinyo sampai saat ini masih bertahan berarti 

enak nikmati bae”(IT1/W1:206-207) 

Dari ungkapan di atas dapat ditarik kesimpul bahwa 

subjek DI ketika di tinggal tugas menganggap pernikahan 

sebagai suatu hal yang didasari dengan cinta, percaya, 

memberikan pengertian dan ikhlas serta perhatian antara suami  

istri untuk menjaga hubungan pernikahan tetap harmonis. 
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b. Subjek MC 

Subjek menjelaskan tentang pernikahannya yang didasari 

dengan cinta menikah bukan karena keterpaksaan karena MC 

menikah dengan suaminya karena subjek sudah pacaran atau 

saling mengenal terlebih dahulu seperti yang dikataka MC 

mereka menikah karena rasa cinta pacaran yang sudah 

bertahun-tahun dan atas restu kedua orang tua. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“ yang penting kito istilahnyo jadi istri itu yo kitoa 

memang benar-benar mau jadi istri kan jadi untuk 

dirumah untuk jarak jauh kita harus sabar taba jujur itu 

kesetiaan”(S2/W1:140-144) 

“karena kan kita didasari dengan cinta nikah tadi kan nah 

kalau mungkin karena terpaksa mungkin tapi karena rasa 

cinta pacaran juga sudah bertahun-tahun hehehe jadi 

ndak karena direstui jugo”(S2/W1269-274) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan hasil 

wawancara informan tahu yang mengungkapkan bahwa 

hubungan yang di miliki MC dengan suami terlihat baik-baik saja 

tidak ada perselisihan jika pun ada mungkin masalah-masalah 

kecil yang masih bisa diselesaikan oleh mereka. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“ya melihat hubungan rumah tangga mereka aja adem 

ayem nggak ada perselisihan mungkin ado mungkin 

mereka bisa ngatasinyo dewek kan jadi dengan mereka 

bisa mengatasi nyo dewek dak kemungkin dio nak 

selingkuh”(IT2/W1:237-242) 

Dari ungkapan subjek di atas dapat disimpulkan bahwa 

pandangan pernikahan di dasari atas cinta bukan keterpaksaan 

kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan serta 



52 
 

 

menjalankan tugas sebagai sorang istri dengan baik, sabar jujur, 

setia dan mengatasi permasalahan dengan cara yang baik. 

c. Subjek BT 

Subjek menjelaskan pernikahannya dengan cara menjaga 

komunikasi dengan pasangan sebagai pondasi dalam hubungan 

berkeluarga menurut subjek apabila kita mempunyai komunikasi 

yang bagus maka tidak akan ada kecurigahan suami istri. Berikut 

hasil wawancaranya: 

“yo menjaga ini lah yo apo saling percayo komunikasi 

tadi dijago kalau jauh biarpun dak jugo si walapun diluar 

ditelepon dimano kan”(S3/W1:261-264) 

“e e intinyo komunikasi tulah dijago kalau komunikasi lah 

pondasinyo komunikasi tulah ancur sudah dak bagus lagi 

itulah yang buat curigah kalau komunikasi jarang 

tadi”(S3/W1:267-271) 

“ dak katek Alhamdulillah idak katek kami tu itula 

enaknyo kami tu jadi kalau dio dak katek dirumah jadi 

aku tu meraso nah berhubung nah dio tadi biso cak lah e 

ngomongkannyo jadi kalau dio pegi be ditanyo baru 

berangkat kapan balek nah cak itu berhubung dio biso 

nyenangi tadi e maksud aku jadi dak pernah si 

Alhamdulillah belago-belago dak pernah”(S3/W1:284-

393) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan hasil 

wawancara infoman tahu yang mengungkapkan pernikahan BT 

romantis-romantis saja karena suami BT sering bercanda dan 

jarang marah-marah. Berikut kutipan wawancaranya: 

“ kalu menjurus ke rumah tangga pribadi kurang tau ya  

hahaha karena kita kan jarang mengurui rumah tangga 
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seutuhnya hehe kalau dengar-dengar nggak ada 

romantis-romantis aja”(IT3/W1:247-251) 

“sering bercanda jarang marah-marah 

jarang”(IT3/W1:332-33) 

Dari penuturan ketiga subjek, dapat disimpulkan bahwa 

pandangan pernikahan menurut DI, MC, BT yang didasari 

dengan percaya, memberikan pengertian, ikhlas serta perhatian 

antara suami  istri untuk menjaga hubungan pernikahan agar 

tetap harmonis dan cinta bukan keterpaksaan kedua pasangan 

yang akan melaksanakan pernikahan dan menjalankan tugas 

sebagai seorang istri yang baik. 

Tema 2: Problem solving 

a. Subjek DI 

Subjek DI menceritakan cara mengahadapi permasalahan 

caranya dijalani dengan santai karena menurut subjek dia orang 

yang netral terserah orang mau bilang berbicara tentang dia apa 

yang penting subjek tidak seperti yang di bicarakan orang 

tersebut. Berikut pernyataan wawancaranya: 

“gak gak pernah jalani santai aja”(S1/W1:239) 

“saya orannya netral terserah orang mau apa kan yang 

penting kita gak saling ganggu saling 

mengerti”(S1/W1:245-247) 

“Banyak hahaha pada saat ditinggal itu kan apa lagi air 

ngambil pake sanyo itu kalau mesinnyo mati nah itu 

pusing benari itu gak bisakan jadi minta bantuan 

tetangga apa yang di tinggalkan bapak-bapaknya ada 

ditinggal gitukan buat bantu-bantu ibu-ibu yang di tinggal 

terus kalau listriknya mati konslet itu paling pusing terus 

kalau anak sakit ya gitulah”(S1/W1:300-309) 
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  Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan hasil 

wawacara dari informan tahu dalam menghadapi masalah yaitu 

subjek tidak terlalu memikirkan orang mau berkata apa tentang 

dia yang penting penilaian orang tersebut tidak seperti yang di 

rasakannya menjalani kehidupan dengan santai dan netral dan 

bisa memahami orang lain. 

“yo caro dio tu samo dengan yang lain-lain si mungkin di 

sikapi baelah ye wong nyo karena kami ni kan istilah kato 

mau tidak mau harus mau biso dak biso harus bisa jadi 

dijalani”(IT1/W1:222-226) 

“yo paling dio dengan anak-anaknyo tulah kalau kami kan 

di dalam asrama ini cak itulah kan paling si ngobrol sama 

tetanggo keluar kalo yo di rumah kito kan ado kegiatan 

jugo jadi idak terlalu teraso kan setiap hari ado kegiatan 

kayak jumat ado senam ado pengajian”(IT1/W1:327-

333) 

Dari ungkapan subjek di atas dapat disimpulkan bahwa 

cara subjek dalam mengatasi permasalahannya harus sikapi 

dengan baik karena bisa tidak bisa kita harus bisa dijalani santai 

dengan cara bercerita-cerita dengan tetangga, kumpul atau 

pergi jalan-jalan dengan anak-anak. 

b. Subjek MC 

Subjek MC menceritakan cara untuk menghadapi 

permasalahan ketika pernikahan yaitu sebagai seorang istri tidak 

merasa terbebani dengan semua tugas-tugas, kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab suami maupu istri seperti mengurus 

anak, mengikuti semua kegiatan di luar rumah dibawah santai 

saja dan di jalani. Berikut kutipan wawancaranya: 

“yo kito bawak dalam satu kumpulan yo kito ibu-ibu 

persit pasti ada kumpulan persit kan yo kito ngirimkan 
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doa karena kalau disini kalau ado pergi pasti kito setiap 

hari kamis disini ado pengajian nah itu kito kumpul kito 

ini”(S2/W1:471-476) 

“yo tadi kito cari kesibukan saya kan paling pergi ayo dek 

kan punya nak tadi ayo ke ini atau mandi kolam 

kadangan dengan ank-anak apo kemano kan 

sudah”(S2/W1:473-477) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan hasil 

wawancara informan tahu bahwa cara subjek menghadapi 

masalah yaitu dengan cara di jalani dengan santai melaksanakan 

kegiatan sehari-hari atau mencari kesibukan dengan anak-anak 

seperti jalan-jalan, mandi dikolam serta di lanjutkan dengan doa 

dalam melakukan kegiatan. Berikut hasil wawancaranya: 

“kalau diluaran dio tetap iyo ado masalah daka ado 

masalah dio pasti ketawo ceria pokoknyo dak do kayak 

daka do masalah”(IT2/W1:287-290) 

Dari ungkapan subjek di atas dapat disimpulkan dalam 

menghadapi permasalahan sebaiknya dengan pemikiran yang 

tenang, santai memahami permasalahan sehingga mendapatkan 

jalan keluar dari suatu permasalahan tersebu. 

c. Subjek BT 

Subjek BT menceritakan cara dalam menghadapi 

permasalahan yaitu menceritakan kepada suami yang bisa 

memberikan semangat meskipun ada orang tua kalau suami 

jauh tetap saja susah bingung siapa yang akan dihubungi lebih 

dahulu dalam menyelesaikan permasalahan. Berikut hasil 

wawancarnya: 

“yo karena mikirnya cuman mereka yang biso nguat ke 

apa lagi taroklah kalau dekat dengan orang tua tarok lah 

kalau orang tua yo kalau suami yang dak dekat tu susah 
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kalau orang tua taroklah dekat kalau suami yang dak 

katek tu susah kayak anak sakit kan kalau pun orang tua 

disini bingung siapo yang nak dihubungi kan paling 

itulah”(S3/W1:242-250) 

“ragu tu pasti ado biso dak aku cak itu manusiawikan 

cuma itulah yang namonyo hidup dijalani yo dijalani lah 

cak air ngalir yo cak itu”(S3/W1:425-428) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan hasil 

informan tahu  bahwa cara subjek dalam menghadapi masalah 

melalui komunikasi dengan suami karena menurut subjek suami 

orang pertama tempat berbagi suka duka dalam kehidupan akan 

tetapi semua permasalahan di jalani saja dengan santai. Berikut 

kutipan hasil wawancarnya: 

“ya nggak merasa terbebani dengan apa pun apa di 

tinggal tugas harus ngurus anak sendiri harus mengikuti 

kegiatan disini santai dibawak santai dijalani 

lah”(IT3/W1:305-308) 

Dari penuturan ketiga subjek DI, MC, BT di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa cara menghadapi permasalahan 

dengan sikap dan pemikiran yang baik tidak dalam kondisi 

emosi, di jalani dengan santai berbagi cerita dengan orang 

terdekat dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk 

menemukan solusi yang cocok. 

Tema 3: Kondisi emosional 

a. Subjek DI 

Subjek DI menggambarkan perasaan ketika di tinggal 

suami tugas yaitu rasa sedih, sepi, marah, sedikit tertekan, 

jenuh karena orang yang di sayang seharusnya berada di dekat 

tetapi pergi sehingga terasa sepi dan  tidak enak tapi karena 
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semua sudah menjadi perjanjian ketika sebelum menikah harus 

siap menerima semuanya. Berikut hasil wawancaranya: 

“sedih, sepi pokoknya sedihlah”(S1/W1:51) 

“ya pernah merasa marah tapi karen itu udah resikonya 

ya kan ya mau gak mau harus harus dijalani harus 

ikhlas”(S1/W1:175-177) 

“karena orang terdekat yang disayang yang seharunya 

ada tapi pergi jadi terasa sepi ya gak 

enak”(S1/W1:240-242) 

“paling saya merasa jenuhkan sekali-kali nggak apa-apa 

kesepian waktu ditinggal tapi kalau mau pisah nggak 

karena sudah ada anak juga”(S1/W1:523-526) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan informan 

tahu dapat di tarik kesimpulan bahwa subjek menggambarkan 

perasaan sepi, sedih, marah jenuh, tertekan ketika di tinggal 

suami tugas tetapi sudah menjadi resiko sebagai seorang istri 

Tentara Nasional Indonesia sehingga harus dijalani dengan 

ikhlas. Berikut hasil wawancranya: 

“yo jauh dari wong tuo jugo itulah hebatnyo istri Tentara 

ya itu walaupun sedih apo sepi itulah kito lawan harus 

dak biso”(IT1/W1:199-201) 

“kalau di tinggal laki yo sepi lah tapi kan ado anak-anak 

hehehe”(IT1/W1:323-324) 

Dari ungkapan subjek di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perasaan yang dirasakan oleh subjek DI pada saat di 

tinggal tugas suami di asrama yaitu rasa sepi, sedih, jenuh, 

tertekan dan marah yang menjadi gambaran ketika suami tidak 

ada dirumah. 
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b. Subjek MC 

Subjek MC menggambarkan perasaan ketika di tinggal 

suami tugas yaitu rasa sedih, khawatir dengan tempat suami 

bertugas apabila di daerah-daerah rawan keributan misalnya 

diperbatasaan mengisi kekosongan dengan jalan-jalan kesana-

kesini, yasinan untuk menghilangkan perasaan tegang ketika 

suami sedang tugas. Berikut hasil wawancaranya: 

“yo mungkin sedih ya kalau di tinggal tugas itu pastilah 

kemungkinan besar itu kesedihan itu ada apa lagi kalau 

saat tugas itu tugas nyo yang bagaimanakan kalau rawan 

pasti was-was ada balek dak balek dak kayak gitu nah 

kalau dio cuman sekedar biasa-biasa ya ndak terlalu tapi 

kalau ow kayak aceh dulu kayak ini pasti was-was ada 

pengamanan kan perbatasan itu pasti was-was ado 

nggak mungkin dak was-was mustahilkan cuma kembali 

lagi kita banyak-banyak berdoa yo kito banyak-banyak 

beramal biar doa kito di dengar oleh Allah 

kan”(S2/W1:238-251) 

“pengalamannyo yo ketika di tinggal kito kan rame pasti 

ah untuk mengisi kekosongan jalan-jalan mungkin atau 

buat apa atau ada arisan jalan-jalan kalau untuk kami 

kurang dulu he e karena yo namonyo kito di tinggal tadi 

kan pikiran kesana-kesini gimana ya lagi apa yo apo 

masih tegang kami kebanyakan kemarin tu kareno ado 

buat majlis taqlim kan disana ya itulah 

yasinan”(S2/W1:337-347) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan hasil 

wawancara informan tahu maka dapat disimpulkan bahwa 

gambaran perasaan subjek MC ketika ditinggal tugas yaitu 

merasa sedih, khawatir dengan tempat tugas suami di 

perbatasan apakah bisa pulang lagi atau tidak mencari kegiatan 

jalan-jalan dan yasinan cara yang dilakukan untuk 
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menghilangkan sedikit ketegangan terhadap tugas suami. 

Berikut hasil wawancaranya: 

“paling yo bosan lah kayak itu aja yo jalan ndak ado dio 

ngomongi bosan atau ngapo lah paling dio ngajak jalan 

lah kito paling biar biso ngilangkan stres atau apo lah ye 

kito jugo dak tau kan yo namo nyo”(IT2/W1:205-

2010) 

“pasti kesepian itu mbak setiap wong pasti merasakan 

kesepian kalau di tinggal”(IT2/W1:334-336) 

Dari ungakapan subjek MC di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perasaan yang digambarkan subjek ketika 

suami tugas yaitu rasa sedih, sepi, bosan serta khawatir dengan 

tempat dimana suami ditugaskan cara yang dilakukan untuk 

menghilangkan sedikit rasa tegang dengan acra jalan-jalan 

dengan anak-anak dan yasinan bersama ibu-ibu persit. 

c. Subjek BT 

Subjek BT menggambarkan perasaan ketika di tinggal 

suami tugas yaitu rasa sedih kesulitan saat mengantar anak 

sekolah ketika hari hujan, tertekan apabila waktu tugas suami 

diperpanjang saat anak di rawat ketika sakit. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“sedihlah pasti”(S3/W1:57) 

“sejauh ini nggak ada kesulitan si cuma kesulitannyo 

itulah kalau di tinggal tugas kan apo ke mano ke 

perbatasan hari ujan anak skeolah ank kecikkan cak itu 

itulah paling kendalanyo”(S3/W1:105-109) 

“yo tertekannyo itu misal ditinggal tugas itukan berapo 

bulan ditinggal 6 bulan gek nelpon lah sudah 6 bulan 

kapan balek ditambah 2 bulan nah jadi kan ngantar anak 
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tadi ngulang lagi 2 bulan yo kalau yang kecik sehat terus 

kan cak itu itu kendalanyo disitu itu lah kendala 

nyo”(S3/W1:172-179) 

Dari ungkapan di atas didukung dengan hasil informan 

tahu dapat ditarik kesimpulan bahwa gamabaran perasaan pada 

subjek BT merasa sedih kesulitan pada saat ditinggal suami 

apabila hari hujan mengantar anaknya sekolah dan merasa 

tertekan dengan penambahan waktu tugas. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“nggak cuma kalau bilang rindu ya pasti namanya 

ditinggalkan kalau dia bilang kangen gitu itu wajarlah kan 

namanya orang jauh seminggu aja di tinggal pasti 

kangen apa lagi hampir setahun”(IT3/W1:312-316) 

“kalau kesepian mungkin ada pas anaknya lagi tidur kan 

sepi ditinggal suami tugas”(IT3/W1:481-483) 

Dari penuturan ketiga subjek DI, MC, BT yaitu sama-

sama menggambarkan perasaan yang sama seperti rasa sepi, 

sedih, tertekan, marah, bosan khawatir dengan tugas suami 

yang berada di perbatasan sehingga jalan-jalan yasinan salah 

satu cara yang dipilih subjek untuk menghilangkan sedikit 

ketegangan dengan situasi yang dirasakan. 

Tema 4: komitmen dalam pernikahan 

a. Subjek DI 

Subjek DI menjelaskan komitmen dalam pernikahan yaitu 

ketika suami tugas subjek tidak pernah berpikir untuk selingkuh 

atau menyesali pernikahan  menurutnya satu saja sudah repot. 

Berikut hasil wawancarnya: 

“nggak pernah hahaha gak pernah lah satu aja udah 

gelabakan haha”(S1/W1:345-346) 
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“kalau pada saat di tinggal iya merasa kosong kesepian 

tetapi dihati suami lah”(S1/W1:493-494) 

“nggak karena pilihan sendiri dari gadis memang itu 

maunya”(S1/W1:550-551) 

Dari ungkapan di atas didukung dengan informan tahu 

dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek DI menjaga 

perjanjiannya denga suami meskipun suami tidak berada di 

rumah dan tidak menyesali pernikahan dengan pasangan 

pilihannya sendiri. Berikut hasil wawancaranya: 

“yo bukannyo kito nikah samo tentera itu yo harus kayak 

gitu yo resikonyo yo kayak itu yo ditinggal ngurus anak 

dewek biaso itu kan yo harus kito jalani”(IT1/W1:412-

415) 

Dari ungkapan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

subjek DI menjaga perjanjian pernikahan dengan suaminya 

meskipun terpisah dari suami karena tugas tetapi bagaimana 

pun juga bagi subjek tidak akan menyesali pernikahan karena 

suami tetap di hati. 

a. Subjek MC 

Subjek menjelaskan komitmen antara subjek dengan 

suami pada saat suami tugas rasa kesepian itu ada tapi sebagai 

istri Tentara sudah memiliki komitmen sebelum pernikahan siap 

ditinggalkan dan meninggalkan orang tua di asrama menunggu 

sampai suami pulang. Berikut hasil wawancaranya: 

“ namonyo kalau merasa jauh tu memang ada cuma 

itulah kami kan namonyo istri tentro tu kan sudah ado 

komitmen dari awal”(S2/W1:39-42) 

“karena kami semenjak ngurus nikah dari awal itu sudah 

ada komitmanya itu salah satunya itu harus siap dan 
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selalu harus yo sipa memang harus ditinggal harus 

meninggalkan orang tua karena pada hakikatnya istri 

Tentara itu harus di asrama dak bisa”(S2/W1:73-79) 

“ya biasa aja karena udah komitmen”(S2/W1:200) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan informan 

tahu dapat disimpulkan bahwa subjek MC memiliki komitmen 

yang kuat dengan suami untuk menjaga keharmonisan rumah 

tangga mereka. Berikut hasil wawancaranya: 

“bukti nya aja kalau mereka memang-memang bisa 

nerima kan sampai sekarang kalau seandainya dak biso 

nerima mungkin lah ini lah idak si mbak lah idak 

lagi”(IT2/W1:192-196) 

 Dari ungkapan subjek di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa subjek MC menjaga komitmen yang telah terucap 

sebelum mereka menikah dalam menjaga keharmonisan rumah 

tangga mereka menghargai satu sama lain. 

b. Subjek BT 

Subjek BT menjelaskan komitmen antara subjek BT 

dengan suami sebelum mereka menikah yaitu komitmen berkas-

berkas persetujuan sebelum menikah salah satunya istri setia 

menunggu suami sampai pulang tugas, subjek BT sendiri tidak 

sempat berpikir untuk mencari yang lain lagi. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“ apo yo yo kan sudah ado komitmenkan berkas-berkas 

persetujuan sebelum nikahkan banyak kalau suami tugas 

istri setia menunggu disinikan sampai pulang 

tugas”(S3/W1:118-122) 

“idak jangan sampe hahahaha amit-amit”(S3/W1:258) 
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Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan informan 

tahu maka dapat disimpulkan bahwa subjek BT tidak kepikiran 

untuk selingkuh dari suami karena komitmen yang sudah ditanda 

tangani sebelum subjek menikah. Berikut hasil wawancarnya: 

“nggak karena sudah ada perjanjiannyo kan jadi sudah 

tau sebelumn nikahkan dikasih tau nanti kayak gini nggak 

bakalan negluh lagi”(IT3/W1:207-210) 

“kalau bercerita-cerita tentang teman lamanya gitu 

tentang-tentang masalalunya”(IT3/W1:349-351) 

Dari penuturan subjek DI, MC, BT semua subjek sama-

sama menjaga komitmen yang pernah mereka tanda tangani 

sebelum menikah dijadikan untuk menjaga harmonisan 

pernikahan mereka supaya saling percaya satu sama lain ketika 

suami ditugaskan dan istri menunggu sampai suami pulang. 

Tema 5: Ekspektasi terhadap pernikahan 

a. Subjek DI 

Subjek DI mengharapkan suami dan teman-teman SMA 

atau kuliah bisa saling mamahami perasaan soalnya subjek DI 

merasa sepi pengen ada teman untuk meghilangkan rasa sepi 

dengan mengobrol-ngobrol kumpul berasama. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“iya soalnya kan sepi pengen ada teman ya itu 

tadi”(S1/W1:94-95) 

“mengharapkan apa ya haha pengen dimengerti saling 

mengertilah memahamilah perasaan sesama ditinggal 

gitu aja”(S1/W1:145-148) 

“setiap waktu hahaha”(S1/W1:278) 
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“terus lanjut persahabatannya terus l

 anjut”(S1/W1:417-418) 

Dari ungkapan subjek DI di atas didukung dengan 

informan tahu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek 

mengharapkan pertemuan dengan suami, teman untuk bisa 

memahami perasaan subjek supaya menghilangkan rasa sepi. 

Berikut hasil wawancaranya: 

“paling apo yo cerito-cerito itu lah cerita-cerito rumah 

paling untuk kedepannya apo paling cak-cak itu 

bae”(IT1/W1:55-57) 

Dari ungkapan subjek di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa subjek DI berharap suami, teman bisa mamahami 

perasaannya bisa menemani subjek untuk menjadi teman 

bercerita supaya tidak merasakan kesepian ketika sendiri. 

b. Subjek MC 

Subjek MC mengharapakan bisa bertemu tema-teman 

sekolah untuk bisa curhat seperti keluarga sendiri dan 

mengharapkan kehadiran suami. Berikut hasil wawancaranya: 

“masih sekolah yo kalau untuk bertemu tatap muka 

mungkin udah jauh yo kemungkinan tapi untuk sekedar 

apa lagi yo sekarang sudah ada apo yo FB apo melalui 

situ ajakan”(S2/W1:60-64) 

“kalau bisa ya hahahaha setiap hari ada ya nggak mau 

ditinggal cuma ya itu lah tadi tugas”(S2/W1:221-223) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan informan 

tahu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek MC 

mengharapkan pertemuan dengan teman-teman sekolah karena 

subjek kangen meskipun semua hanya harapan tapi setidaknya 

harapan subjek agar bisa bercerita lewat media sosial FB saja 
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sudah senang subjek MC juga mengharapkan untuk bisa selalu 

bersama suami. Berikut hasil wawancaranya: 

“ya itu pasti apa lagi jauh kan manado”(IT2/W1:85) 

“iya sering bercerita mengenai itu”(IT2/W1:89) 

Dari ungkapan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

subjek merindukan teman-teman, keluarga dan suami sehingga 

subjek sering sekali membicarakannya. 

c. Subjek BT 

Subjek mengatakan harapannya yaitu mengharapakan 

suami berada didekat lingkungan sekitar, bisa saling 

menghormati satu sama lain memiliki hubungan keluarga yang 

baik. Berikut hasil wawancarnya: 

“yo selalu pasti”(S3/W1:55) 

“yo diharapkan yo bisa saling kekeluargaan lah yo saling 

hormati yang senior mengayomi yang junior 

menghormati menghargai yo cak itulah”(S3/W1:78-81) 

“yo tambah tambah inilah yo tambah mempereratlah tali 

silaturahim jadi tambah bukan lagi kayak sahabat kan 

kayak keluargo”(S3/W1:330-333) 

Dari ungkapan subjek BT yang didukung dengan 

informan tahu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek 

mengharapkan suami selalu berada didekat, bisa saling 

menghargai antara teman-teman  sehingga dapat mempererat 

kekeluargaan. Berikut hasil wawancaranya: 

“nggak kita kan satu lingkungankan saling menjaga saling 

apa ya ya saling melengkapilah sama-sama kayak 

ditinggal tugas anak sakit pasti ada yang bantu bawak 
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anak kerumah sakit gitu saling mendukung 

disini”(IT3/W1:341-346) 

Dari penutupan ketiga subjek DI, MC, BT dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketiga subjek mengharapkan pertemuan 

dengan teman dekat, suami keluarga untuk bisa menjadi teman 

agar dapat sedikit menghilangkan rasa sepi ketika sendiri. 

Tema 6: Beradaptasi dengan lingkungan 

a. Subjek DI 

Subjek DI menjelaskan hubungannya dengan lingkungan 

sekitar yaitu baik merasakan perasaan yang sama kompak. 

Berikut hasil wawancranya: 

“ ea pendapat saya si baik ee pada saat ditinggal itu ibu-

ibunyakan merasakan semua sama perasaannya sama, 

sama-sama ditinggal suami pegi tugas jadi Alhamdulillah 

kompak jadi misalnya yang satu pergi kemana gitu ikut 

semua ikut semua anak-anak dibawah”(S1/W1:35-41) 

Dari ungkapan subjek di atas didukung dengan informan 

tahu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek DI memiliki 

hubungan yang baik dengan keluarga serta kompak. Berikut 

hasil wawancaranya: 

“bagus baik galo dengan tetanggo baik dengan siapo be 

baik”(IT1/W1:492-493) 

Dari ungkapan subjek DI maka dapat ditarik kesimpulan 

subjek memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya. 

b. Subjek MC 

Subjek menjelaskan hubungan yang dimilikinya denga 

lingkungan yaitu untuk sementara subjek memiliki hubungan 
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yang baik dengan lingkungan sekitar. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“untuk sementara ini yo selama saya tinggal disini yo 

baik-baik”(S2/W1:31-32) 

Dari ungkapan subjek didukung dengan infoman tahu 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek MC memiliki 

hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“baik sosialisasinyo baik”(IT2/W1:151) 

Dari ukapan subjek MC di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa subjek MC mempunyai hubungan yang baik dengan 

lingkungan denga cara sosialisasi sesama tetangga. 

c. Subjek BT  

Subjek menjelaskan hubungan dengan lingkungan sekitar 

yaitu saling menjaga kerukunan kekeluargaan . berikut hasil 

wawancaranya: 

“cak mano ye yo ini lah yo saling menjaga kerukunan 

kekeluargaan yo walaupun orang tua disini pasti yang 

paling duluan ini kan tetanggo”(S3/W1:196-199) 

Dari penuturan ketiga subjek DI, MC, BT bahwa mereka 

rata-rata memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan 

sekitar karena menurut salah satu subjek BT orang yang akan 

pertama memberikan bantuan tetangga walaupun ada orang tua 

terlebih dulu orang disekitar yang akan mmebantu. 

Tema 7: kepercayaan subjek terhadap suami 

a. Subjek DI 
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Subjek menjelaskan gambaran kepercayaan tehadap 

suami yaitu saling mempercayai antara suami istri ketika tidak 

sedang bersama serta tidak mendengarkan apa kata orang diluar 

sana yang terpenting kepercayaan dari sendiri. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“saling percaya aja hehe”(S1/W1:201) 

“ya dengar si hahaha cuma ya itu intinya harus saling 

percaya aja”(S1/W1:205-206) 

“yakin aja percaya”(S1/W1:224) 

“gak begitu menghiraukan tergantung individunya itu kan 

kalau percaya sama suami kita kan gak bakalan kayak 

gitu kita tau kan sifat dia gimana”(S1/W1:360-363) 

Dari ungkapan di atas didukung informan tahu maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek DI terlihat begitu 

mempercayai suami sehingga tidak begitu menghiaraukan 

semua kata-kata orang lain diluar sana menurutnya jika diri dia 

sendiri saja tidak percaya maka orang lain pun tidak akan 

peracaya dengan dirinya. Berikut hasil wawancaranya: 

“mungkin saling percayo ye kan kepercayaan 

si”(IT1/W1:378-379) 

“yo caknyo buktinyo sampai hari ini daka do keluhan kan 

dak ado masalah”(IT1/W1:382-383) 

Dari ungkapan subjek di atas mak dapat ditarik 

kesimpulan bahwa subjek DI saling mempercayai tidak 

mendengarkan apa kata orang sehingga membuat hubungan 

mereka bertahan sampai sekarang. 

b. Subjek MC 
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Subjek MC menjelaskan kepercayaan yang dimiliki yaitu 

orang yang bisa membuat subjek bahagia adalah suami. Berikut 

hasil wawancaranya: 

“suam hahaha”(S2/W1:331) 

“alhamdulillah kalau saya dengan suami saya ya saya 

percaya”(S2/W1:457-458) 

“nggak ada nggak ada terpikir itu yo namanyo kita 

manusia juga mbak yo kito mungkin ndak ini ye tapi aku 

percaya si dengan dasar percaya yakin bahwa suami saya 

tidak mungkin”(S2/W1:460-464) 

“ya haha tapi saya percaya yakin”(S2/W1:467) 

Dari ungkapan di atas didukung denga informan tahu 

maka dapat di tarik kesimpulan bahwa subjek MC sama suami 

saling percaya subjek percaya jika suaminya tidak selingkuh. 

Berikut hasil wawancaranya: 

“mungkin kepercayaan saya saling sama-sama percaya 

lah mbak kepercayaan masing-masing lah mungkin di 

antara mereka itu saling-saling percaya mungkin yang 

membuat mereka yakin”(S2/W1:179-183) 

“nggak mbak nggak khawatir karena mereka saling 

percaya”(IT2/W1:320-321) 

Dari ungakapn subjek MC diatas maka dapat ditarik 

kesumpulan bahwa subjek mempercayai suaminya sehingga 

tidak adarasa khawatir lagi ketika suami sedang tugas. 

c. Subjek BT 

Subjek BT menjelaskan rasa percaya yang dimilikinya 

terhadap suami pada saat ditinggal tugas yaitu subjek sering 

mendengar orang-berbicara biasanya Tentara ketika sedang 
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tugas diluar selingkuh tetapi pasangan ini merasa saling percayai 

dengan sehingga mereka menceritakan apa yang terjadi dilokasi 

tugas ke sitri melalui teleponan. Berikut hasil wawancaranya: 

“sering-sering dengar cuman yo saling percayo bae 

paling telponkan telpon ibu katonyo disitu kayak gini ado 

ini kan cuman yo percayo lah”(S3/W1:126-129) 

“idak yo intinyo saling percayo tadi komunikasi kalau 

denga-dengar omongan wong yo cuma balik lagi di kito 

di dio kan setia kan cak itu bae”(S3/W1:454-457) 

Dari ungkapan subjek BT yang didukung informan tahu 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek BT saling 

mempercayai, suami subjek menceritakan semua keadaan di 

lokasi tugas melalui telepon menurut pasangan BT komunikasi 

juga dapat membuat suami istri saling percaya. Berikut haril 

wawancaranya: 

“jarang bahkan dak dengar dia marah-marah paling 

marahi anakny ado namonyo anakkan”(IT3/W1:335-337) 

Dari penuturan ketiga subjek DI, MC, BT dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketiga subjek ini mempercaya suami mereka 

pada saat suami tugas di luar dengan modal kepercayaan istri 

tidak merasakan begitu khawatir pada saat suami akan tugas 

karena kedua pasangan memegang komitmen sebelum 

pernikahan mereka berlangsung. 

 

4.4.  Pembahasan  

Penelitian ini membahas tentang kesepian pada istri yaitu 

berinisial DI, MC dan BT adalah seorang istri yang di tinggal 

tugas yang mempunyai rentang usia 30-40 tahun, aktivitas 

subjek sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, mengerjakan 
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pekerjaan rumah seperti memasak di dapur, mencuci piring serta 

pakaian, mengantar anak-anak sekolah dan pekerjaan rumah 

tangga lainnya. 

Penelitian menunjukkan bahwa subjek yaitu istri-istri 

yang di tinggal tugas dibatalyon dan beberapa subjek 

mempunyai pengalaman yang berbeda dalam gambaran 

kesepian yang dirasakan pada saat di tinggal suami tugas rasa 

kesepian yang dialami subjek ada yang sama dan berbeda, serta 

pada waktu kapan subjek benar-benar merasakaan kesepian 

saat ditinggal tugas suami. Tahapan ini ditunjukkan oleh tema-

tema yang muncul pada dalam setiap periode. 

Sebagai mana penjelasan di awal tema bahwa subjek 

menempuh pendidikan sebatas SMA, usia subjek saat menikah 

tidak memiliki jarak yang jauh antara suami dan istri. Perbedaan 

tingkat pendidikan, usia  dan pekerjaan yang tidak terlalu jauh 

berbeda antara subjek dan suami memudahkan mereka dalam 

berkomunikasi dan menyamakan pemikiran sehingga lebih 

mudah untuk mengerti dan memahami. 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam buku 

pedoman hidup berumah tangga dalam Islam bahwa kafa’ah 

dalam bahasa arab artinya sebanding, setaraf dan sesuai. 

Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar 

terjalin keserasian suami istri dalam menjalani kehidupan rumah 

tangga dan dalam menghadapi masalah-masalahnya, serta 

memudahkan komunikasi antar suami dan istri dalam kehidupan 

(Alin Hasan, 2006:33). Walaupun menurut  Imam Maliki, Kafa’ah 

dalam masalah harta, keturunan, pendidikan dan pekerjaan, 

adalah merupakan pertimbangan saja (Ali Hasan,2006:38). 

Secara umum ketiga istri memiliki alasan yang sama 

memutuskan tinggal di asrama terpisah dari keluarga yaitu 

perjanjian sebelum mereka menikah masing-masing memilih 

untuk menetap di asrama karena perjanjian yang sudah ditanda 
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tangani oleh subjek dari awal hendak menikah bahwa istri siap di 

tinggal dan meninggalkan keluarga menunggu suami hingga 

pulang kerumah, sebagimana teorinya dalam Stenberg, 1998) 

mengemukakan bahwa cinta memiliki tiga dimensi, yaitu hasrat 

(Passion) ini menekankan pada intensnya perasaan serta 

perasaan (keterbangkitan) yang muncul dari daya tarik fisik dan 

daya tarik seksual, keintiman (intimacy), dimensi ini tertuju pada 

kedekatan perasaan antara dua orang dan kekuatan yang 

mengikat mereka untuk bersama. Sebuah hubungan akan 

mencapai keintiman emosional jika kedua pihak saling mengerti, 

terbuka, dan saling mendukung, serta bisa berbicara apa pun 

tanpa merasa takut ditolak, dan komitmen/keputusan 

(commitment/decision) seseorang berkeputusan untuk tetap 

bersama dengan seorang pasangan dalam hidupnya. Komitmen 

dapat bermakna mencurahkan perhatian, melakukan sesuatu 

untuk menjaga suatu hubungan tetap langgeng, melindungi 

hubungan tersebut dari bahaya, serta memperbaiki bila 

hubungan dalam keadaan kritis (Meinarno A Eko, Dkk, 2009:71-

72) 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketiga 

subjek merasa nyaman berada di lingkungan asrama, bisa 

melakukan aktivitas apa saja di dalam rumah maupun di luar 

asrama seperti melakukan pekerjaan rumah, makan, kumpul 

bersama anak-anak, mengantar jemput anak-anak sekolah, pergi 

jalan-jalan dan berkumpul bersama-teman-teman asrama, 

namun ada beberapa hal yang membuat subjek merasa sedih 

ketika tidak merasakan kepuasaan dalam hubungan sosial yang 

membuat istri-istri tersebut mengurangi kontak sosial dengan 

lingkungan sekitar rumah. Sebagaimana cara lain untuk 

menganalisis kesepian adalah dengan cara mendefinisikan tiga 

penggolongan berikut yaitu, kesepian kognitif, kesepian 

behavioral, kesepian emosional. Yaitu kesepian kognitif terjadi 

bila anda hanya mempunyai sedikit teman untuk berbagi pikiran 

atau gagasan yang anda anggap penting. Kesepian behavioral  
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terjadi apabila anda kurang (atau tidak) mempunyai teman 

sewaktu berjalan-jalan dan melakukan kegiatan luar rumah. 

Kesepian emosional terjadi bila anda membutuhkan kasih sayang 

tapi tidak mendapatkanya (Bruno, 2000:7-10) 

Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial hal tersebut 

mengandung arti bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak 

dapat hidup sendiri dan selalu menjalin hubungan dengan orang 

lain. Hal ini dapat dijelaskan dalam sebuah studi yang dilakukan 

Larson. Csikszantmihalyi, dan Graef (1982) yang nenemukan 

bahwa 70 persendari 179 remaja dan orang dewasa melakukan 

aktivitas bersama orang lain setidaknya dua kali dalam sehari. 

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan orang lain 

merupakan aspek yang signifikan dan sangat penting bagi 

kehidupan kita. Ketika seseorang ditanya apa yang membuat 

hidup mereka berarti, apa yang berkontribusi pada kebahagiaan 

mereka, dan apa yang mereka junjung tinggi, maka pada 

umunya mereka menjawab tentang sebuah hubungan dekat. 

Hubungan dekat merupakan kunci dari kesejahteraan kita, 

termasuk kebahagiaan, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan 

bahkan umur yang panjang (Berkman,1995;Myers,1999) dalam 

buku (wisnuwardhani & Mashoedi, 2012:1) di dalam AL-qur’an 

juga dinyatakan dalam surah an-Nahl/16: 72: 

 َوَحَفَدةً  بَنِینَ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  أَْزَواًجا أَْنُفِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاُ 

ِ  َوبِنِْعَمتِ  ُيْؤِمُنونَ  أََفبِاْلبَاِطلِ  ◌ۚ  الطَّیِّبَاتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ   يَْكُفُرونَ  ُھمْ  ا�َّ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami 

atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu 

bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang 

baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan 

mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl/16: 72) 

Manusia adalah makhluk yang berfikir dan merasa, tetapi 

terkadang tergantung fikiran dan perasaannya sehingga salah 

berpikir dan salah merasa. Ketika seseorang mengidap hal 
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demikian, yakni salah berfikir dan salah merasa, maka ia bisa 

sedih, bosan, malas dan kesepian. Gangguan seperti ini menurut 

ilmu psokologi disebut gangguan kejiwaan ringan (neurosis atau 

mental disorder)(Achmad Mubarok, 2016:166). 

Selanjutnya hasil temuan penelitian tentang kesepian 

pada istri (DI, MC dan BT) dilihat dari  tujuh tema, yaitu 

pandangan terhadap pernikahan, menghadapi masalah, 

perasaan saat ditinggal tugas, komitmen pernikahan, harapan, 

hubungan dengan lingkungan, kepercayaan terhadap suami, 

selaras dengan pendapat Defrain dan Stitnett (2003) 

mengidentifikasikan  enam karakteristik bagi keluarga yang 

kukuh, sebagai berikut: memiliki komitmen, terdapat kesediaan 

untuk mengungkapkan aspresiasi, terdapat waktu untuk 

berkumpul bersama, mengembangkan spiritulitas, 

menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dan 

memiliki ritme (Sri Lestari, 2012:24-26). Ketiga subjek sama-

sama mempunyai alasan bahwa tinggal di asrama dikarenakan 

perjanjian awal sebelum mereka menikah, pernikahan didasari 

dengan cinta, kepercayaan, memberikan pengertian antara 

suami dan istri serta ikhlas dalam menjalani pernikahan karena 

apabila pernikahan didasari dengan cinta bukan keterpaksaan 

supaya terciptanya keluarga yang harmonis, sebagaimana Brehm 

(1992) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan ekspresi 

puncak dari sebuah hubungan intim dan janji untuk bersama 

seumur hidup (Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012:90). 

Selanjutnya dalam menghadapi masalah DI, MC dan BT 

lebih memilih untuk bersikap baik dalam memutuskan atau 

menyelesaikan masalah dengan santai, sikap yang baik dan 

pemikiran dingin. Dalam perasaan DI, MC dan BT 

menggambarkan perasaan sepi, sedih, marah jenuh, tertekan, 

khawatir  ketika di tinggal suami tugas. Kemudian ketiga subjek 

DI, MC dan BT menjaga komitmen yang sudah mereka tanda 

tangani sebelum menikah yaitu siap ditinggalkan atau 
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meninggalkan dan bersedia menunggu suami hingga pulang ke 

asrama serta menjaga perjanjian yang menjadi ikatan dalam 

pernikahan mereka dan tidak akan menyesali pernikahan 

maupun berpaling ketika suami sedang bertugas. Kepuasan dan 

komitmen tak selalu berhubungan erat, beberapa pasangan yang 

tak bahagia mampu meningkatkan kualitas hubungannya dan 

pasangan yang lainnya mungkin menghentikan hubungannya, 

dan bahkan ada yang mampu mempertahankan hubungan 

seumur hidup meski hubungan itu kurang memuaskan (Previti & 

Amato, 2003). Survei nasional AS menemukan sekitar 7 persen 

orang yang menikah relatif tak bahagia tetapi tetap ingin 

menjaga hubungan mereka (Heaton & Albrecht, 1991) dalam 

(Shelley E Teaylor Dkk, 2009:352). Berdasarkan hasil penelitian 

ini terlihat bahwa DI, MC dan BT mempunyai harapan dapat 

berhubungan baik dengan suami dan lingkungan terdekat sekitar 

asrama memiliki rasa kekeluargaan, rukun, kekompakan dalam 

lingkungan agar dapat bersosialisasi dengan baik, serta 

mengharapkan dapat bertemu dengan teman-teman dan 

keluarga untuk dapat berbagi cerita kehidupan sehari-hari, dan 

mengharapkan selalu kehadiran suami selalu berada dalam 

kehidupannya, seseorang membina hubungan dengan orang lain 

bukanlah tanpa alasan. Orang membina hubungan interpersonal 

di antaranya untuk mengurangi perasaan kesepian 

(loneliness)(Deviti,2003 dalam wisnuwardhani & Mashoedi, 

2012:118) . Dalam lingkungan DI,MC dan BT memiliki hubungan 

yang baik dengan lingkungan sekitar asrama dalam bersosialisasi 

pada lingkungan yang baru. Sebagaimana dikatakan Maslow 

bahwa kebutuhan mendasar harus dipuaskan lebih dahulu 

sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat memotivasi kita.  

Maslow  mengemukakan ada lima macam kebutuhan manusia 

seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

untuk memiliki, kebutuhan untuk mendapatkan harga diri, 

kebutuhan aktualisasi diri (Julia T. Wood, 2013:13-16) 
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Selanjutnya dalam keyakinan DI, MC dan BT 

mempercayai suami pada saat tugas diluar menurut ketiga DI, 

MC dan BT dengan modal saling mempercayai antara suami dan 

istri dapat mengurangi kekhawatiran istri pada saat suami 

bertugas apabila pasangan suami dan istri memegang komitmen 

kepercayaan pada pasangannya. Sebagaimana teori cinta 

menurut Robert Stenberg dalam bukunya tentang the trangular 

theory of love  atau yang dimaknai dengan segitiga cinta 

Stenberg cinta memiliki tiga dimensi, yakni intimacy, passion, 

dan Decision dan (atau) commitment. Intimacy dimensi tertuju 

pada kedekatan perasaan antara dua orang dan kekuatan yang 

mengikat mereka untuk bersama, passion dimensi menekankan 

pada intensnya perasaan dan keterbangkitan yang muncul dari 

daya tarik fisik dan daya tarik seksual, decision dan (atau) 

comitmment pada dimensi ini seseorang berkeputusan untuk 

tetap bersama dengan seorang pasangan dalam hidupnya 

(Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012:62-63). 

Tahapan dari gambaran kesepian terungkap dalam tujuh 

tema, yaitu: kemampuan bersosialisasi, problem solving, kondisi 

emosional, komitmen dalam pernikahan, ekpektasi terhadap 

pernikahan, beradaptasi dengan lingkungan, kepercayaan istri 

terhadap suami. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

keluarga yang baik sehat jasmani dan rohani merupakan 

dambaan dari setiap orang yang membangun sebuah keluarga 

dari ketiga subjek DI, MC dan BT menurut pandangan 

pernikahan mereka dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

menurut DI, MC, BT yang didasari dengan percaya, memberikan 

pengertian, ikhlas serta perhatian antara suami  istri untuk 

menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis dan cinta 

bukan karena keterpaksaan kedua pasangan yang akan 

melaksanakan pernikahan dan menjalankan tugas sebagai 

seorang istri yang baik. 
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Dalam penelitian yang dilakukan Bradburn 1969, rata-

rata satu di antara empat orang Amerika mengatakan bahwa dia 

merasa sangat kesepian atau jauh dari orang lain selama dua 

minggu sebelumnya. Kesepian dapat berkisar antara denyut 

kegelisahan yang cepat sampai perasaan sangsara yang hebat 

dan menetap. Lamanya kesepian kadang-kadang kesepian 

ditimbulkan oleh perubahan hidup yang menjauhkan kita dari 

teman dan hubungan yang akrab (Sears,1988:215) 

Sebagian besar subjek menceritakan tentang bagaimana 

pengalaman yang mereka rasakan setelah menikah, serta 

bagaimana gambaran kesepian dan faktor bertahan dalam 

pernikahannya. Semua subjek dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa subjek merasa kesepian dengan 

kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Berdasarkan ke 7 ( 

tujuh) hal yang terkait dengan kesepian tersebut dapat 

dikatakan bahwa semua subjek mempunyai sikap tersendiri 

bagaimana menanggapi dan menjalani hidup kesendiriannya. 

Peneliti juga mendapatkan faktor-faktor yang dapat 

membuat pernikahan mereka bertahan meskipun dipisahkan 

jarak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

yaitu yang mempengaruhi seperti yang diharapkan di awal 

pernikahan, yaitu berlaku baik terhadap pasangan, saling 

percaya satu sama lain, menjaga komunikasi yang baik antara 

suami dan istri, mengalah terhadap pasangan ketika ada 

masalah, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sabar, 

Ikhlas, memperhatikan pendidikan anak, dan saling bercanda. 

Faktor eksternal yaitu hubungan dengan keluarga, dengan 

teman-teman dan lingkungan asrama. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana yang 

telah dipaparkan diatas tentang penyebab kesepian pada Istri 

Tentara Nasional Indonesia yang ditinggal tugas di Batalyon Kab. 

Lahat sebagian besar ketiga subjek mempunyai cara yang 
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berbeda-beda menjalani dan menanggapi kesendiriannya seperti 

subjek DI menghadapi dan menjalani nya lebih senang sendiri 

dapat menjalani aktivitas rumah tangga dan ikhlas banyak 

berdo’a. Bahkan MC menghadapi dan menjalani nya dengan 

kesenangan serta keriangan, karena MC menganggap hidup 

seorang diri tidak membatasinya untuk bersosialisasi dan 

berkomunikasi dengan lingkungan  dan teman sekitar asrama. 

Bahkan menurut BT menghadapi dan menjalani nya dengan 

santai karena menurut MC terpisah dengan suami tidak 

membatasi sosialisasinya terhadap lingkungan masih bisa 

berkomunikasi dengan anak-anaknya dalam menghilangkan 

sedikit rasa sepi. 

Peneliti menyadari bahwa ini jauh dari kata sempurna 

karena masih banyak kekurangan dan kelemahan penelitian ini 

diantaranya: 

Pertama, subjek dalam penelitian ini berjumlah sedikit di 

karenakan hanya tiga yang mempunyai kriteria yang sesuai 

dengan penelitian yang di lakukan peneliti. 

Kedua, bahasa yang digunakan oleh subjek masih 

menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia, bahasa 

Palembang dan Lahat dimana pada bahasa Palembang dan 

Lahat memerlukan terjemahan dialog menjadi bahas Indonesia. 

Ketiga, data yang didapat peneliti kurang memuaskan 

dimana keterbatasan jawaban yang diberikan subjek tentang 

pertanyaan yang peneliti ajukan. 

Keempat, proses pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti dengan wawancara dan catatan lapangan tersedia 

dengan sangat minim belum bisa mencatat secara maksimal dan 

kurangnya teman dalam melakukan proses penelitian sehingga 

peneliti tidak bisa mengontrol lingkungan dengan baik.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan temuan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai kesepian pada istri Tentara 

Nasional Indonesia yang ditinggal tugas dibatalyon 

Kab.Lahat dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek 

mengalami kesepian secara sosial dan emosioanl. Kesepian 

sosial berupa suami, lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekitar asrama. Dalam hubungan dengan suami merasa 

sepi sedih ketika suami ditugaskan sehingga tidak bisa 

menemani dalam kehidupan sehari-hari serta memenuhi 

kebutuhan biologis sebagai seorang suami istri. Dalam 

lingkungan keluarga ketiga subjek merasakan jauh dari 

keluarga karena adanya perubahan yang terjadi ketika 

terjadinya pernikahan antara subjek dan suami 

terbentuknya keluarga baru, dan mempunyai sedikit teman 

dilingkungan asrama. Kesepian emosional yang dirasakan 

berupa perasaan putus asa, depresi dan kebosanan. 

Perasaan tersebut muncul karena tidak dimilikinya 

hubungan yang mendalam dengan orang lain. 

 Peneliti juga mendapatkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kesepian yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu suami dan keluarga 

sedangkan faktor eksternal lingkungan dan teman-teman. 

Peneliti juga mendapatkan faktor-faktor yang dapat 

membuat pernikahan mereka bertahan meskipun 

dipisahkan jarak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
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Faktor internal yaitu yang mempengaruhi seperti yang 

diharapkan di awal pernikahan, yaitu berlaku baik terhadap 

pasangan, saling percaya satu sama lain, menjaga 

komunikasi yang baik antara suami dan istri, mengalah 

terhadap pasangan ketika ada masalah, bermusyawarah 

dalam mengambil keputusan, sabar, Ikhlas, memperhatikan 

pendidikan anak, dan saling bercanda. Faktor eksternal 

yaitu hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman 

dan lingkungan asrama. 

 

5.2. Saran 

Setelah mengadakan penelitian  tentang kesepian 

pada istri Tentara Nasional Indonesia yang di tinggal tugas 

di batalyon Lahat maka melalui kesempatan ini peneliti 

ingin memberikan saran, diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

 

1. Bagi subjek suami  

 Diharapkan kepada suami agar dapat memberikan 

perhatian kasih sayang kepada istri, menjaga komunikasi 

yang baik, memaksimalkan waktu bersama keluarga di saat 

libur, memahami perkembangan serta keinginan anak dan 

memberikan nafkah lahir bathin untuk keluarga. 

 

2. Bagi Batalyon 

Diharapakan kepada batalyon dapat menyediakan 

fasilitas pemenuhan kebutuhan psikologis atau kejiwaan, 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan batin dari para 

istri yang dengan memberikan pembekalan dan motivasi 

tentang bagaimana mengupayakan sehat jiwa bagi 
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kelompok beresiko dengan melibatkan Puskesmas 

setempat. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya, yang tertarik 

melakukan penelitian dengan tema yang sama, diharapkan 

untuk mengkaji masalah ini dengan lebih luas dengan cara 

lebih memperhatikan usia pernikahan, pasangan yang 

belum mempunyai keturunan, sosial dan budaya antara 

pasangan suami istri, sehingga ditemukan variasi penelitian 

yang beragam tentang kesepian. 
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 Pedoman Observasi 

 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN OBSERVASI KESEPIAN PADA ISTRI TNI YANG 

DI TINGGAL TUGAS DI BATALYON LAHAT 

Keterangan Umum : 

Hari/tanggal :  Lokasi :  

Nama Informan :  Waktu :  

 

No Aspek Hasil Observasi 

1 Penampilan  

2 Komunikasi Dan 

Ekspresi 

 

3 Suasana tempat 

dan Interaksi 

dengan 

Lingkungan 

Sekitar 
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PEDOMAN WAWANCARA  

“KESEPIAN PADA ISTRI TNI YANG DI TINGGAL TUGAS 

DI BATALYON ZENI TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR 

B KAB. LAHAT.” 

 

Petunjuk Umum Wawancara Mendalam: 

1) Ucapan terimakasi atas kesedihan dan kehadirannya, 

2) Jelaskan maksud dan tujuan wawancara mendalam, 

3) Wawancara dilakukan oleh peneliti, 

4) Dalam wawancara informan bebas mengeluarkan 

pendapat, 

5) Dalam wawancara tidak ada jawaban yang salah atau 

benar serta akan dijaga, kerahasiaanmya, dan 

6) Lakukan perkenalan 2 (dua) arah baik peneliti maupun 

informan. 

 

 

Pertanyaan untuk subjek penelitian 

No. Indikator Formualsi Pertanyaan 

1. Latar Belakang 

Kehidupan 

Subjek  

a. Siapa Nama anda? 

b. Berapa umur anda sekarang? 

c. Apakah anda sudah menikah sekarang? 

d. Apakah anda sudah mempunyai anak ? 

e. Dimana alamat rumah anda? 

f. Apakah aktifitas anda sehari-hari? 

2. Isolasi  a. Bagaimana pendapat anda terhadap orang 
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disekitar (keluarga atau tetangga) ? 

b. Bagaimana perasaan anda setelah tinggal di 

asrama terpisah dengan suami dan saudara ? 

c. Kapan anda terakhir kali berbicara dengan 

orangtua, suami dan sahabat ? 

d. Bagaimana hubungan anda dengan anak ? 

e. Apakah anda mengharapkan pertemuan dengan 

teman dekat anda ? 

f. Apakah anda mengharapkan suami berada 

didekat ? 

g. Mengapa anda tidak memilih tinggal dengan 

orangtua setelah menikah ? (di asrama ditinggal 

suami bertugas luar) 

3. Penolakan  a. Apa yang anda inginkan dari orang-orang 

disekitar ? 

b. Bagaimana cara anda membagi waktu untuk  

mengikuti kegiatan asrama dengan aktif 

sedangkan urusan keluarga diurus sendiri ? 

c. Berapa lama anda bisa bertemu dengan suami ? 

d. Kapan anda merasakan mengurus anak dan 

rumah tangga membuat anda kesulitan? 

e. Mengapa anda memilih tinggal di asrama? 

f. Apa yang membuat anda yakin dengan 

pernikahan jarak jauh dan tetap 

mempertahankan pernikahan? 
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g. Apakah anda bisa menerima suami, keluarga dan 

lingkungan baru dengan baik ? 

4. Merasa disalah 

mengerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apakah anda pernah mengalami semua tingkah 

laku dan perbuatan yang dikerjakan salah ? 

b. Kapan situasi suami anda mengerti perasaan 

serta memami perasaan anda ? 

c. Bagaimana perasaan anda berada didalam 

lingkungan asrama ? 

d. Kapan anda merasa tertekan dengan pernikahan 

jarak jauh dengan suami serta tugas-tugas 

rumah ? 

e. Bagaimana anda merasa bahwa orang-orang 

tidak memperdulikan ? 

f. Kapan anda mengharapkan kehadiran suami ? 

g. Bagaimana cara anda memahami lingkungan 

sekitar ? 

5. Merasa tidak 

dicintai 

a. Apa yang menghambat hubungan yang harmonis 

antara anda dengan suami ? 

b. Apa saja permasalahan anda saat berpisah 

dengan suami ? 

c. Bagaimana cara yang dilakukan suami anda 

untuk mengungkapkan rasa kasih sayang 

layaknya seorang suami dan istri ? 

d. Apakah anda merasa tidak di cintai oleh suami 

dan keluarga setelah pernikahan ? 
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e. Mengapa berpisah dari suami dan orangtua 

membuat anda kesulitan dalam menghadapi 

permasalahan ? 

f. Apakah anda sempat berpikir untuk selingkuh 

dari suami ? 

g. Bagaimana cara anda mengatasi supaya 

pernikahan tetap harmonis ? 

6. Tidak 

mempunyai 

sahabat 

a. Apakah anda mempunyai teman dekat (bila 

punya siapa teman dekat anda) ? 

b. Mengapa anda tidak mempunyai sahabat ? 

c. Kapan anda terakhir berkumpul dan komunikasi 

dengan sahabat ? 

d. Bagaimana arti sahabat menurut anda ? 

e. Apa yang menghambat hubungan harmonis 

antara anda dengan orang sekitar ? 

f. Dimana anda berkumpul dengan sahabat-

sahabat saat remaja ? 

g. Siapa yang dapat di percaya untuk membuat 

anda bahagia ? 

7. Malas 

membuka diri 

a. Apa yang membuat anda tidak memiliki orang 

terdekat ? 

b. Dimana pengalaman apakah yang paling 

berkesan selama anda mempunyai teman dekat? 

c. Bagaimana harapan anda kedepan ketika anda 

mempunyai teman dekat ? 
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d. Mengapa anda cemas memiliki teman teman 

dekat ? 

e. Apakah anda menyukai kesendirian ? 

f. Apa rencana yang akan anda lakukan ketika 

anda mempunyai teman dekat ? 

g. Apakah anda menemui kesulitan dalam 

berteman ? 

8. Bosan  a. Apakah anda merasa bahwa waktu begitu lama 

berlalu ? 

b. Dimana situasi yang membosankan dalam 

pernikahan anda ? 

c. Apakah anda merasa kosong dan tidak puas ? 

d. Bagaimana cara anda mengatasi kesendirian 

dalam dalam rumah tangga ? 

e. Dimana anda biasa mencari kegiatan untuk 

menghilangkan rasa bosan ? 

f. Apakah anda pernah merasa bosan dengan 

suami anda ? 

g. Mengapa tidak terpikir untuk berpisah saja dari 

suami yang bertugas diluar ? 

9. Gelisah  a. Apakah pernah ada perasaan ragu untuk bisa 

menghadapi kehidupan ? 

b. Bagaimana cara anda mengatasi kekhawatiran 

terhadap tugas suami dan rumah tangga ? 

c. Apakah anda menyesali pernikahan ? 
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d. Mengapa tidak memilih menemani suami tugas 

di tempat ? 

e. Apakah anda tidak terpikir apabila suami yang 

sedang bertugas selingkuh ? 

f. Kapan situasi kebutuhan biologis dan psikologis 

yang tidak terpenuh dari suami yang membuat 

anda gelisah ?  

g. Apakah anda pernah merasakan gelisah dengan 

diri sendiri ? 
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C. Pertanyaan untuk teman asrama  

 

No Pertanyaan-pertanyaan 

1.  Siapa nama anda? 

2. Berapa usia anda? 

3. Apakah anda mengenal subjek? 

4. Apa aktifitas anda sekarang? 

5. Bagaimana hubungan anda dengan subjek? 

6. Apakah subyek mempunyai teman dekat ? 

7. Apakah subyek selalu pergi dengan teman dekatnya meninggalkan 

asrama ? 

8. Apakah subjek sering menemui orangtua ? 

9. Bagaimana subjek bisa membagi waktunya untuk mengurus rumah 

tangga sendiri? 

10. Bagaimana subyek mengatasi permasalahan di asrama ? 

11. Apakah subyek terlihat kesulitan saat sendiri dalam mengurus 

rumah tangga ? 

12. Apakah subyek tetap bisa menjaga keharmonisan pernikahannya 

saat kegiatan suami diluar asrama ? 

13. Apakah subyek pernah memiliki kendala saat mengurus anak-

anaknya sendiri ? 

14. M  menurut anda apakah subjek memang terlihat mampu 

mengerjakan tanggung jawab rumah tangga sebagai seorang istri ? 
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15. Ap apakah subyek pernah memiliki masalah dengan pernikahannya 

? 
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LAMPIRAN B 

1. HASIL OBSERVASI 

2. HASIL VERBATIM 

3. KATEGORI TEMA PER-SUBJEK 

4. KATEGORI TEMA SEMUA SUBJEK 
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HASIL OBSERVASI GAMBARAN KESEPIAN PADA ISTRI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA YANG DITINGGAL BATLYON ZENI 

TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR B KAB.LAHAT 

 

Keterangan Umum 

Nama Observee  : Tanti Yusnita 

Hari Tanggal   : Senin/11 Juli 2018 

Jam    : 10:30 WIB 

Keterangan  : Observasi saat wawancara berlangsung 

Kode    : OBV1S1 

Subjek 1 (DI) 

NO. Aspek Hasil Observasi 

1. Penampilan DI merupakan seorang perempuan 

berkulit putih, menggunakan 

pencerah bibir berwarna merah, 

rambut panjang lurus diikat, DI 

memiliki berat badan kira-kira 65 

Kg, Tinggi badan sekitar 155 Cm. 

DI menggunakan baju berwarna 

coklat polkadot, celana berwarna 

coklat, usia DI sekitar 35 tahun. 

2. komunikasi DI berkomunikasi dengan baik, 

berbicara pelan dan santai seolah 

tidak berbicara dengan peneliti 

seperti berbicara dengan temannya 

sendiri. 

3. Bahasa tubuh DI menunjukkan gerak tubuh yang 

leluasa, hal tersebut diperlihatkan 
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ketika diwawancarai DI selalu 

merapikan pakaiannya berulang-

ulang. 

4. Ekspresi wajah Saat wawancara DI menunjukkan 

ekspresi muka yang menyakini 

peneliti. DI memperlihatkan wajah 

yang serius ketika peneliti bertanya 

kepada DI. 

5. Reaksi fisiologis DI menunjukkan reaksi tubuh yang 

cemas dengan memperlihatkan 

ketika diwawancarai DI selalu 

merapikan pakaiannya berulang-

ulang. Pandangan mata DI fokus 

pada peneliti serta selalu 

memperhatikan setiap apa yang 

peneliti tanyakan.  

6. Suasana tempat Suasana rumah begitu kondusif 

ketika wawancara berlangsung, 

hanya saja saat wawancara DI 

sering diganggu oleh anaknya. 
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HASIL OBSERVASI GAMBARAN KESEPIAN PADA ISTRI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA YANG DITINGGAL BATLYON ZENI 

TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR B KAB.LAHAT 

 

Keterangan Umum 

Nama Observee  : Tanti Yusnita 

Hari Tanggal   : Senin/12 Juli 2018 

Jam    : 09:00 WIB 

Keterangan   : Observasi saat wawancara berlangsung 

Kode    : OBV1S2 

Subjek 2 (MC) 

NO. Aspek Hasil Observasi 

1. Penampilan MC merupakan seorang perempuan 

yang berusia kira-kira 40 tahun 

berkulit hitam tubuhnya kurus 

dengan berat badan kira-kira 50 Kg, 

tinggi badan sekitar 145 Cm. MC 

memiliki rambut ikal sepanjang 

bahu dengan vita rambut 

dikepalahnya, mc memakai baju 

berwarna abu-abu, cream, hijau, 

pink dan menggunakan celana 

berwarna abu-abu sandal jepit pink. 

2. komunikasi MC berkomunikasi dengan baik, 

berbicara dengan logat nada yang 

keras dan santai seolah tidak 

berbicara dengan peneliti seperti 

berbicara dengan temannya sendiri. 
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3. Bahasa tubuh Pada saat MC berbicara dengan 

peneliti MC menunjukkan gerak 

badan yang sesuai. MC melihatkan 

mimik muka seperti apa yang ia 

ceritakan pada peneliti. 

4. Ekspresi wajah Saat wawancara MC menunjukkan 

ekspresi muka yang menyakini 

peneliti, MC menujukkan ekspresi 

seolah-olah sedang berpikir sesuatu 

yang berhubungan dengan 

pertanyaan peneliti. MC 

memperlihatkan wajah yang serius 

ketika peneliti bertanya kepada MI. 

5. Reaksi fisiologis MC menunjukkan reaksi tubuh yang 

santai dengan memperlihatkan 

ketika diwawancarai MC terlihat 

nyaman dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti ketika 

wawancarai sedang langsung. 

Pandangan mata MC fokus pada 

peneliti serta selalu memperhatikan 

setiap apa yang peneliti tanyakan.  

6. Suasana tempat Suasana rumah tidak begitu 

kondusif ketika wawancara 

berlangsung, karena wawancara 

berlangsung di halaman teras 

depan rumah MC tersebut terdapat 

anak-anak yang sedang bermain, 

MC diganggu oleh anaknya dengan 

bertanya. Hal tersebut yang 

membuat suasana kurang kondusif. 
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HASIL OBSERVASI GAMBARAN KESEPIAN PADA ISTRI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA YANG DITINGGAL BATLYON ZENI 

TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR B KAB.LAHAT 

 

Keterangan Umum 

Nama Observee  : Tanti Yusnita 

Hari Tanggal   : Senin/12 Juli 2018 

Jam    : 09:00 WIB 

Keterangan   : Observasi saat wawancara berlangsung 

Kode    : OBV1S3 

Subjek 3 (BT) 

NO. Aspek Hasil Observasi 

1. Penampilan BT merupakan seorang perempuan 

yang berusia kira-kira 30 tahun 

berkulit hitam tubuhnya gemuk 

dengan berat badan kira-kira 60 Kg, 

tinggi badan sekitar 135 Cm. BT 

memiliki rambut lurus panjang 

dengan jepitan rambut berwarna 

pink, memiliki bola mata belok, 

menggunakan pencerah bibir 

berwarna merah, memakai kalung, 

anting-anting dan cincin. ketika 

diwawancarai BT menggunakan 

baju berwarna putih dengan tulisan 

I LOVE PALEMBANG celana 

berwarna coklat sandal jepit pink. 

2. komunikasi BT berkomunikasi dengan nada 
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suara yang sedikit cuek untuk 

pertama kali nada berbicara yang 

terkadang naik turun keras 

melembut sudah menjadi cirinya, 

tetapi setelah beberapa menit 

kemudian BT mulai berkomunikasi 

dengan nada yang santai lembut. 

3. Bahasa tubuh Pada saat BT berbicara dengan 

peneliti BT menunjukkan gerak 

badan yang tidak begitu nyaman. 

BT melihatkan mimik muka yang 

cemas saat ditanya peneliti 

sehingga membuat BT tidak 

menjawab sesuai dengan 

pertanyaan. 

4. Ekspresi wajah Saat wawancara BT menunjukkan 

ekspresi muka yang kurang 

menyakini peneliti, BT menujukkan 

ekspresi terlihat tegang dengan 

pertanyaan yang ditanyakan 

peneliti, terlihat ragu-ragu dalam 

menjawab.  

5 Reaksi fisiologis BT menunjukkan reaksi tubuh 

kurang santai dengan 

memperlihatkan ketika 

diwawancarai MI terlihat 

menggerakkan tubuhnya serta 

memainkan ponsel genggam 

miliknya dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti ketika 

wawancarai sedang langsung. 

Pandangan mata BT fokus pada 

peneliti serta selalu memperhatikan 

setiap apa yang peneliti tanyakan.  
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6. Suasana tempat Suasana rumah tidak begitu 

kondusif ketika wawancara 

berlangsung, karena wawancara 

berlangsung di halaman teras 

depan rumah tetangganya terdapat 

anak-anak yang sedang bermain, 

BT diganggu oleh anaknya. Hal 

tersebut yang membuat suasana 

kurang kondusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

HASIL OBSERVASI GAMBARAN KESEPIAN PADA ISTRI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA YANG DITINGGAL BATLYON ZENI 

TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR B KAB.LAHAT 

 

Keterangan Umum 

Nama Observee  : Tanti Yusnita 

Hari Tanggal   : Sabtu/21 Juli 2018 

Jam    : 12:30 WIB 

Keterangan   : Observasi saat wawancara berlangsung 

Kode    : OBV1SI1 

Subjek 1 (GE) 

NO. Aspek Hasil Observasi 

1. Penampilan GE merupakan seorang perempuan 

berkulit putih, bibir pucat tidak 

menggunakan pencerah bibir, ada 

beberapa jerawat dimuka GE tidak 

memakai bedak sehingga mukanya 

terlihat kusam setelah mandi, GE 

memiliki rambut pendek lurus di 

atas bahu,  memiliki berat badan 

kira-kira 68 Kg, dengan tinggi 

badan sekitar 160 cm. GE 

menggunakan baju daster berwarna 

ungu hijau bukat-bulat putih, usia 

GE sekitar 35 tahun. 

2. komunikasi 

 

 

GE berkomunikasi dengan baik, 

berbicara pelan dan santai seolah 

tidak berbicara dengan peneliti 
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seperti berbicara dengan keluarga 

sendiri, GE cukup memahami 

pertanyaan yang ditanyakan 

peneliti sehingga mempermuda 

dalam menjawab pertanyaan 

wawancara. 

3. Bahasa tubuh GE menunjukkan gerak tubuh yang 

santai, hal tersebut diperlihatkan 

ketika diwawancarai GE sambil 

minum, minuman yang dibawah 

anaknya saat pulang sekolah. 

Sesekali GE melirik-lirik ke arah 

televisinya pada saat wawancara 

GE juga memainkan handphonenya 

sebentar. 

4. Ekspresi wajah Saat wawancara GE menunjukkan 

ekspresi muka yang menyakini 

peneliti, GE memperlihatkan wajah 

yang serius ketika peneliti bertanya 

kepada GE, sesekali GE tersenyum 

ketika hendak menjawab 

pertanyaan yang ditanyakan 

peneliti. 

5. Reaksi fisiologis GE menunjukkan reaksi tubuh yang 

santai dengan memperlihatkan 

ketika diwawancarai GE terlihat 

duduk dengan santai seolah-olah 

sedang mengobrol dengan 

temannya saat berkumpul. 

Pandangan mata GE fokus pada 

peneliti serta selalu memperhatikan 

setiap apa yang peneliti tanyakan.  

6. Suasana tempat Suasana rumah tidak begitu 

kondusif ketika wawancara 
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berlangsung, terdengar suara 

televisi yang sedang dinyalakan 

anak pertamanya kemudian anak 

keduanya pulang sekolah 

membawah air es sehingga 

membuat subjek meminum es pada 

saat wawancara, selang beberapa 

menit anak bungsunya menangis 

minta dibelikan mainan motor-

motoran dan suara angin yang 

kencang begitu mengganggu 

membuat daun-daun yang kering 

masuk kedalam rumah karena pintu 

rumah tidak ditutup. 
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HASIL OBSERVASI GAMBARAN KESEPIAN PADA ISTRI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA YANG DITINGGAL BATLYON ZENI 

TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR B KAB.LAHAT 

 

Keterangan Umum 

Nama Observee  : Tanti Yusnita 

Hari Tanggal   : Sabtu/21 Juli 2018 

Jam    : 09:00 WIB 

Keterangan   : Observasi saat wawancara berlangsung 

Kode    : OBV1SI2 

Subjek 2 (NV) 

NO. Aspek Hasil Observasi 

1. Penampilan NV merupakan seorang perempuan 

yang berusia kira-kira 27 tahun 

berkulit hitam manis memiliki berat 

badan kurang lebih 52 Kg, tinggi 

badan sekitar 155 Cm. NV memiliki 

rambut sepanjang bahu lurus di ikat 

sebagian rambut saja, NV memakai 

baju berwarna hitam setengah 

lengan dengan warna lis warna 

putih dan warna kuning dibagian 

dada kiri, menggunakan celana 

warna biru telor asin pendek 

selutut, NV memakai kalung 

berwarna putih penampilan NV 

sedikit kusam tanpa perias wajah. 

NV saat di wawancarai sedang 
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menggendong anak bayi laki-laki. 

2. komunikasi NV berkomunikasi dengan baik, 

pada saat berbicara subjek tidak 

terlalu bisa mengatakan huruf s 

sehingga terlihat kurnag jelas nada 

bicara NV santai terlihat tidak 

berbicara dengan peneliti seperti 

berbicara dengan temannya sendiri. 

3. Bahasa tubuh Pada saat NV berbicara dengan 

peneliti NV menunjukkan gerak 

badan yang santi pada saat 

menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan. NV melihatkan mimik 

muka seperti apa yang ia ceritakan 

pada peneliti dengan sedikit 

senyuman. 

4. Ekspresi wajah Saat wawancara NV menunjukkan 

ekspresi muka yang menyakini 

peneliti, NV menujukkan ekspresi 

seolah-olah sedang tidak 

diwawancarai tetapi seakan lagi 

mengobrol biasa dengan teman 

sedikit berpikir sesuatu yang 

berhubungan dengan pertanyaan 

peneliti.  NV memperlihatkan wajah 

yang serius ketika peneliti bertanya 

kepada NV. 

5. Reaksi fisiologis NV menunjukkan reaksi tubuh yang 

santai dengan memperlihatkan 

ketika diwawancarai NV terlihat 

nyaman sambil menidurkan 

anaknya dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti ketika 

wawancarai sedang langsung . 
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Pandangan mata NV fokus pada 

peneliti serta selalu memperhatikan 

setiap apa yang peneliti tanyakan.  

6. Suasana tempat Suasana tidak begitu kondusif 

ketika wawancara berlangsung, 

karena wawancara berlangsung di 

halaman teras depan rumah NV 

tersebut terdapat anak-anak yang 

sedang bermain, NV diganggu oleh 

anak-anak tetangga yang hendak 

mencium bayinya. Hal tersebut 

yang membuat suasana kurang 

kondusif. 
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HASIL OBSERVASI GAMBARAN KESEPIAN PADA ISTRI TENTARA 

NASIONAL INDONESIA YANG DITINGGAL BATLYON ZENI 

TEMPUR 2/SG KOMPI ZENI TEMPUR B KAB.LAHAT 

Keterangan Umum 

Nama Observee  : Tanti Yusnita 

Hari Tanggal   : Jum’at/22 Juli 2018 

Jam    : 16:00 WIB 

Keterangan   : Observasi saat wawancara berlangsung 

Kode    : OBV1SI3 

Subjek 3 (WL) 

NO. Aspek Hasil Observasi 

1. Penampilan WL merupakan seorang perempuan 

yang berusia kira-kira 29 tahun 

berkulit kuning langsat memiliki 

berat badan kurang lebih 53 Kg, 

tinggi badan sekitar 155 Cm. WL 

menggunakan jilbab kurung 

berwarna ungu kuning dengan 

motif bunga-bunga, memiliki bola 

mata hitam, menggunakan 

pencerah bibir berwarna pink, 

hidung sedikit mancung. ketika 

diwawancarai WL menggunakan 

baju berwarna pink dengan lengan 

warna ungu dan celana dasar 

warna ungu. 

2. komunikasi WL berkomunikasi dengan nada 

suara yang lembut sedikit malu-

malu pada saat berkomunikasi 
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dengan peneliti untuk pertama kali 

nada berbicara yang terkadang naik 

turun melembut sudah menjadi 

cirinya, tetapi setelah beberapa 

menit kemudian WL mulai 

berkomunikasi dengan nada yang 

santai lembut. 

3. Bahasa tubuh Pada saat WL berbicara dengan 

peneliti WL menunjukkan gerak 

badan yang tidak begitu nyaman 

pada saat wawancara baru 

berlangsung. WL tersenyum saat 

hendak menjawab pertanyaan 

peneliti dengan nada suara yang 

lembut sedikit berkeringatan 

kebetulan saat itu WL baru saja 

selesai membersihkan kamar 

mandi. 

4. Ekspresi wajah Saat wawancara BT menunjukkan 

ekspresi muka capek setelah 

membersihkan kamar mandinya, 

tetapi WL selalu tersenyum ketika 

hendak menjawab pertanyaan dari 

peneliti muka ramah dan murah 

senyum sudah menjadi ciri khasnya 

sehingga pada saat menjawab 

pertanyaan membuat peneliti 

merasa yakin dengan apa yang 

dijawab subjek. 

5 Reaksi fisiologis WL menunjukkan reaksi tubuh 

kurang santai dengan 

memperlihatkan ketika 

diwawancarai WL terlihat 

menggerakkan tubuhnya serta 
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melihat susana depan rumahnya 

saat menjawab pertanyaan dari 

peneliti ketika wawancara sedang 

langsung. Pandangan mata WL  

tidak terlalu fokus pada peneliti 

serta selalu memperhatikan setiap 

apa yang peneliti tanyakan.  

6. Suasana tempat Suasana rumah tidak begitu 

kondusif ketika wawancara 

berlangsung, wawancara 

berlangsung di ruang tamu WL 

dengan pintu depan rumah yang 

terbuka sehingga terdengar suara 

teriakan dari luar anak-anak yang 

sedang bermaian, suara ibu-ibu 

yang lagi ngobrol di luar rumah dan 

suara musik senam eurobik yang 

kebetulan pada hari jumat sore ada 

kegiatan senam bersama istri-istri 

Tentara Nasional Indonesia yang 

berseberangan jalan dengan rumah 

subjek. Hal tersebut yang membuat 

suasana kurang kondusif. 
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Hasil Verbatim Subjek 1 

Kode   : S 1/W 1 

Nama   : DI 

Tanggal   : 11 Juli 2018 

Tempat   : Asrama TNI 

Pukul    : 10:30 WIB 

Jenis Wawancara  : Semi Terstruktur 

No P/S ISI WAWANCARA INTERPRETASI 

1 

2 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek berusia 35 

tahun sudah 

menikah di tahun 

2006 mempunyai 2 

anak 

3 

4 

S Walaikumsalam 

warohmatullahi wabarokatuh 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

P Baiklah mbak saya minta 

waktunya sebentar, saya dari 

mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah 

Palembang Tanti ingin 

mewawancarai mbak 

mengenai skripsi saya mbak 

ada waktu ? 

13 S Iya bisa  

14 P Nama mbak siapa ? 

15 S Nama saya diana indriani 

16 P Umurnya berapa mbak ? 

17 S 35 tahun 

18 P Mbak sudah menikah ? 

19 S Sudah  

20 

21 

P Tahun berapa mbak menikah 

? 
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22 S Tahun 2006 

23 

24 

P Sudah mempunyai anak 

mbak ? 

25 S Sudah 

26 P Berapa mbak ? 

27 

28 

S 2 satu laki-laki, satu 

perempuan 

29 

30 

P Alamat rumahnya sekarang 

dimana mbak ? 

 

Subjek tinggal di 

Asrama TNI 

sebagai ibu rumah 

tangga 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut subjek 

orang-orang 

disekitar 

lingkungannya 

saling membantu 

satu sama lain dan 

kompak  

31 S Asrama TNI 

32 

33 

P Aktifitas mbak sehari-hari 

apa mbak ? 

34 

35 

S 

S 

Aktifitasnya hanya sebagai 

ibu rumah tangga  

36 

37 

P Gak ada kegiatan lain diluar 

mbak ya ? 

38 

39 

S Paling kegiatan ibu-ibu persit 

itu aja 

40 

41 

42 

43 

P Bagaimana pendapat mbak 

sendiri terhadap orang 

disekitar rumah atau 

lingkungan ? 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

S Ee pendapat saya si baik ee 

pada saat ditinggal itu ibu-

ibunyakan merasakan semua 

sama perasaannya sama, 

sama-sama ditinggal suami 

pegi tugas jadi Alhamdulillah 

kompak jadi misalnya yang 

satu pergi kemana gitu ikut  

semua ikut semua anak-anak 

dibawah. 

54 

55 

P Gak kerepotan mbak kalau 

bawah anak-anak sendiri ? 



116 

  56 

57 

58 

59 

60 

S Gak juga soalnyakan teman-

teman banyak bawah anak 

juga jadi sama, sama saling 

membantu tetangga teman-

teman saling membantu. 

61 

62 

63 

64 

P Perasaan mbak setelah 

ditinggal di asrama jauh dari 

suami dan saudara gimana 

mbak ? 

 

 

 

 

 

Subjek merasa sepi 

ketika ditinggal di 

asrama jauh dari 

suami dan keluarga 

membuatnya susah 

untuk 

berkomunikasi 

65 

66 

S Sedih, sepi pokoknya 

sedihlah  

67 P Gak bisa berhubungan ? 

68 

69 

70 

71 

S Jarang soalnya di situkan 

sinyal kadang ada kadang 

gak jadi ada waktu-waktu 

tertentu buat nelpon  

72 

73 

P Orang tua juga jarak mbak 

buat nemui ke asrama gitu ? 

74 

75 

76 

S Jarang soalnya orangtua 

tempatnya lumayan jauh 

juga 

77 

78 

P Jadi mbak benar-benar 

sendiri mbak ya ? 

79 S Ya sendiri sama tetangga  

80 

81 

82 

P Terakhir mbak nelpon atau 

ngobrol sama orang tua 

mbak kapan ya ? 

83 

84 

S Eem baru kemarin, kemarin 

jumpa sama orang tua  

 

 

Subjek senang 

apabila berjumpa 

dengan orang tua 

 

 

85 

86 

87 

P Gimana mbak perasaanya 

jumpa sama orang tua sudah 

lama gak ketemu gitu ? 

88 S Senanglah bahagia terhibur  

89 P Merasakan kebahagian juga 
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90 

91 

P meskipun ditinggal suaminya 

mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek memiliki 

hubungan yang 

baik dengan anak-

anaknya  

  92 

93 

94 

95 

S ikut terhibur rasanya 

bertemu dengan keluarga 

dan orang tua meski suami 

sedang tugas luar 

96 

97 

P Hubungan mbak sama anak 

gimana ? 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

S Baik dekat ya karena 

bapaknya lagi pergi tugas 

anak-anaknya otomatis ke 

ibunya semua jadi ya mala 

lebih mudah gampang di atur 

mengerti mungkin situasi dan 

kondisi  

105 

106 

P Anaknya juga ikut paham 

mbak ya ? 

107 S Eem lebih mengertilah 

108 

109 

110 

P Kalau bapanya pulang 

anaknya ngerasa heran atau 

aneh gimana mbak ? 

111 

112 

113 

114 

115 

S Eeem ya sempet soalnya 

ditinggalkan umurnya masih 

kecil pas pulangkan udah 

lumayan gede jadi bingung 

sempat bingung  

116 P Tapi tau mbak ya ? 

117 

118 

119 

120 

S Tau ya lama-lama mau dia 

selama itukan mau 

digendong susah bingungkan 

siapa  

121 

122 

123 

P Apakah mbak mengharapkan 

untuk bisa bertemu dengan 

teman-teman SMA atau 
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124 kuliah ?  

 

Subjek 

mengharapkan 

pertemuan dengan 

teman-teman untuk 

berkumpul berbagi 

cerita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan subjek 

terhadap suami 

untuk tetap selalu 

ada di rumah 

125 

126 

S Iya soalnya kan sepi pengen 

ada teman ya itu tadi  

127 

128 

P Kalau ketemu teman-teman 

apa yang dilakukan mbak ? 

129 

130 

S Ya gak ada ngobrol-ngobrol 

kumpul-kumpul gitu aja 

131 

132 

P Menghilangkan sepi ya mbak 

? 

133 

134 

135 

S E ya menghilangkan sepi 

untuk menghiburlah teman-

temankan 

136 

137 

P Apakah mbak mengharapkan 

suami ada di asrama ? 

138 

139 

140 

141 

142 

S Ya haha pastinya tapi mau 

tidak mau karena itu tugas 

dia gak bisa maunya 

disamping terus gak mau dia 

pergi-pergi 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

P 

 

 

P 

Kemarin kenapa mau 

menikah sama Tentara 

Nasional Indonesia kalau 

udah tau sebelumnya kalau 

Tentara Nasional Indonesia 

bakalan ditinggal 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

S Ya karena memang 

pengennya punya suami 

Tentara Nasional Indonesia 

ya memang dari gadisnya 

udah pengen suami nanti 

Tentara Nasional Indonesia 

gitu jadi harus siap resiko  

156 

157 

P  Gak mikir mbak nanti kalau 

sudah nikah ditinggal tugas 
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158 kemana gitu mbak ? 

159 

160 

162 

163 

164 

165 

166 

S Ya sempat kepikiran kesitu 

juga sempat ada tetangga 

bilangkan nanti misalnya 

nikah sama Tentara Nasional 

Indonesia nanti bakalan 

ditinggal apa sanggup 

hahaha udah resiko  

167 

168 

P Ditinggal juga untuk tugas 

negara mbak ya ? 

169 S Ya  

170 

171 

172 

173 

P Apakah mbak pernah berpikir 

untuk tinggal dengan orang 

tua saja kenapa harus di 

asrama ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek menimati 

kehidupan di dalam 

asrama serta 

menjalani semua 

kegiatan yang 

berhubungan 

dengan ibu-ibu 

persit 

 

 

 

 

 

 

 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

S Nggak memang-memang 

harus di asrama pada tugas 

gak boleh tinggal diluar 

pokoknya pada waktu suami 

berangkat tugas itu ibu-

ibunya itu lebih diperketat 

pengawasannya kalau mau 

keluarpun harus apa pake 

kartu kayak gitukan balik 

juga harus ada kartu kayak 

gitu gak bisa bebas  

185 

186 

187 

188 

P Tapi seandanya udah tugas ? 

boleh gak kita keluar di 

asrama nggak tinggal di 

asram gitu ? 

189 

190 

191 

S Kalau lagi di Batalyon itu gak 

boleh memang harus 

dibatalyon tinggal sendiri 

192 P yang mbak inginkan dari 
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193 

194 

orang-orang sekitar ketika 

jauh dengan suami apa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara subjek 

membagi waktu 

antara urusan 

keluarga dengan 

kegiatan asrama 

195 

196 

197 

198 

199 

S Mengharapkan apa ya haha 

pengen dimengerti saling 

mengertilah memahamilah 

perasaan sesama ditinggal 

gitu aja  

200 

201 

P Kegiatan di dalam asrama itu 

apa aja mbak ? 

202 

203 

204 

S 

S 

Olahraga, arisan, terus 

pengajian untuk ibu-ibunya 

semasa ditinggal  

205 P Kalau setiap harinya mbak ? 

206 

207 

208 

S Setiap hari ya gak ada paling 

cuma dirumah itu mengurus 

anak bagi yang gak kerja  

209 

210 

211 

212 

213 

P Bagaimana cara mbak 

membagi waktu antara 

urusan keluarga dengan 

kegiatan yang di asrama 

mbak ? 

214 

215 

S Iyaaa ya gitulah pokonya 

harus pinter bagi waktu  

216 P  Kerepotan gak mbak ? 

217 

218 

219 

220 

221 

S Ya lumayan repot apa lagi 

kalau anak-anak masih kecil 

ya kan Cuma ya kan ngerus 

anak harus ikut kegiatan ibu-

ibu harus 

222 P Kalau gak ikut ? 

223 

224 

225 

226 

S Gak bisa soalnya di absen 

kecuali misalnya kita 

memang sakit atau gak bisa 

benar-benar gak bisakan izin 
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227 gitu  

228 

229 

230 

231 

232 

P Pernah gak mbak ngerasa 

capek kesal ketika harus 

banyak kegiatan dilakukan 

sedangkan tanggung jawab 

sendiri ketika ditinggalkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

kesal ketika harus 

melakukan semua 

tanggung jawab 

sendiri di dalam 

asrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

234 

235 

236 

237 

S Ya pernah merasa marah 

tapi karena itu udah 

resikonya ya kan ya mau gak 

mau harus harus dijalani 

harus ikhlas  

238 

239 

240 

P Berapa lama mbak bisa 

bertemu dengan suami lagi 

kalau ditinggal tugas ? 

241 S Kurang lebih 1 tahun pulang  

242 

243 

244 

245 

246 

P Pernah gak mbak merasa 

kesusahan antara mengurus 

anak dengan mengurus 

rumah  beres-beres tiba-tiba 

anak nangis ? 

247 

248 

249 

250 

251 

S Pernah si tapikan meskipun 

ada suami juga gak tugas 

gak mesti dia ikut ngurus 

anak ngurus rumahkan udah 

biasa ajalah  

252 

253 

254 

255 

P Oow mbak sendiri untuk 

mengurus anak dan rumah 

sendiri gak dibantu dengan 

bapak ? 

256 

257 

258 

259 

S Memang kadang-kadang 

dibantu tapi gak segitu 

kerepotan soalnya itu tugas 

kita  

260 P Mengapa mbak memilih 
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261 tinggal di asrama ?  

 

 

 

 

 

Cara yang 

dilakukan subjek 

mempertahankan 

pernikahan jarak 

jauh dengan cara 

saling percaya 

antara suami dan 

istri 

 

262 

263 

264 

265 

S Karena memang disuruh 

tinggal diasrama harus 

tinggal di asrama 

peraturannya 

266 

267 

268 

269 

P 

p 

Gimana cara mbak 

meyakinkan pernikahan 

mbak yang jarak jauh 

dengan suami mbak ? 

270 S Saling percaya aja hehe 

271 

272 

273 

P Gak mendengar bisi-bisi dari 

tetangga-tetangga gimana 

kalau ditinggal nanti hehe 

274 

275 

276 

S Ya  dengar si hahaha cuma 

ya itu intinya harus saling 

percaya aja  

277 

278 

P Pernah merasa terbesit mbak 

? 

279 S Eem ya pernah  

280 

281 

282 

283 

P Cara mempertahankan 

pernikahannya gimana mbak 

kalau pernikahanya jarak 

jauh gitu mbak ? 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

S Selain saling percaya saling 

mengerti pokonya tetap 

kasih perhatian walau 

jarang-jarang nelpon tetap 

bisa kasih perhatian bisa 

teleponan cuma jarang-

jarang kalau ada jaringan 

lagi ada waktukan bisa 

nelpon  

293 

294 

P Kalau dengar-dengar ni kalau 

nikah sama Tentara Nasional 
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295 

296 

Indonesia kalau lagi tugas 

selingkuh  

297 

298 

S Banyak si dengar-dengar 

celentingan kayak gitu  

299 P Tapi mbak yakin aja ? 

300 S Yakin aja percaya  

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

P Bagaimana cara mbak 

menerima suami, lingkungan 

yang baru dulunya gak 

tinggal di asramakan ? 

maksud saya sebulum 

menikah sama bapak mbak 

bukan dari lingkungan 

asramakan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Subjek 

menjalin hubungan 

dengan terhadap 

lingkungan sekitar 

asrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 

310 

311 

312 

313 

S Ya membaur aja lah ikut 

kayak tetangga gimana gitu 

harus saling baik saling 

membantu sama tetangga 

aja lah belajar beradaptasi  

314 

315 

316 

317 

318 

319 

P Apakah mbak pernah 

mengalami semua tingkah 

laku atau perbuatan yang 

mbak lakukan itu salah, 

ngerasa karena kesalnya itu 

ngerasa salah  

320 

321 

S Gak gak pernah jalani santai 

aja  

322 

323 

333 

P Bagaimana perasaan mbak 

berada di lingkungan asrama 

? 

334 

335 

336 

S Biasa aja lah pokonya santai 

aja karena tetangga di 

anggap kayak keluarga deket 

337 P Gak ada masalah sama 
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338 tetangga   

 

Subjek merasa 

tertekan dengan 

pernikahan jarak 

jauh karena 

kesepian   

339 

340 

341 

342 

S 

 

S 

Sayakan orangnya netral 

terserah orang mau apa kan 

yang penting kita gak saling 

ganggu saling mengerti 

343 

344 

345 

346 

347 

P Pernah gak mbak tertekan 

dengan pernikahan jarak 

jauh dengan suami dengan 

tugas-tugas yang mbak 

tanggung ? 

348 

349 

S Ada sedikit tekanan karena 

kesepian hehehe  

350 P Kesepian kenapa mbak ? 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

S Ya biasa ada suami ada yang 

bantui ada teman ngobrol 

nak ini kita kemana-mana 

sendiri ngurus rumah sendiri 

ngurus anak-anak sendiri 

pergi kemana-mana sendiri 

jadi tertakanlah 

358 

359 

360 

361 

P Padahal harapannya setelah 

menikah itu ada orang yang 

akan mendampingi mbak ya 

? 

362 

363 

S Ya tetapi di tinggal sudah 

resiko harus kuat  

364 

365 

367 

368 

P Bagaimana mbak merasa 

bahwa orang-orang tidak 

memperdulikan seperti 

keluarga ? 

 

 

 

 

Subjek tidak 

merasa tidak 

diperdulikan dari 

orang-orang 

369 

370 

371 

S Nggak cukup perhatianlah 

kalau keluarga teman cukup 

perhatian  

372 P Tidak pernah merasa mbak 
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373 tidak diperdulikan ? terdekat 

374 S Idak 

375 

376 

P Kapan mbak mengharapkan 

kehadiran suami ? 

377 S Setiap waktu hahaha  

378 

379 

P Bagaimana cara mbak 

memahi lingkungan sekitar ? 

 

 

 

 

 

Pernikahan jarak 

jauh bukan 

penghalang 

keharmonisan 

pernikahan apabila 

komunikasi dijalani 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suka duka yang di 

380 

381 

S Menyesuaikan diri sesama 

lingkungan  

382 

383 

384 

P Apa yang menghambat 

hubungan yang harmonis 

antara mbak dengan suami ? 

385 S Gak ada 

386 

387 

P Jarak jauh tidak 

menghambat mbak ? 

388 

389 

390 

391 

S Ya nggak juga si soalnya 

kalau ada waktu kalau bisa 

pasti nelpon, kalau ada 

waktu pasti selalu hubungin  

 392 

393 

394 

P Permasalahan-permasalahan 

saat ditinggal tugas itu apa 

aja mbak ? 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

S Banyak hahaha pada saat 

ditinggal itu kan apa lagi air 

ngambil pake sanyo itu kalau 

mesinnyo mati nah itu pusing 

benari itu gak bisakan jadi 

minta bantuan tetangga apa 

yang di tinggalkan bapak-

bapaknya pasti ada ditinggal 

gitukan buat bantu-bantu 

ibu-ibu yang ditinggal terus 

kalau listriknya mati konslet 

itu paling pusing terus kalau 
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407 anak sakit ya gitulah  alami oleh Istri TNI 

ketika anak sakit 

ditinggal tugas 

suami  

 

408 

409 

P Gimana mbak kalau anaknya 

sakit kerepotan gak ? 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

S Bukan lagi repot udah pusing 

capek mana panik sedih apa 

lagi misalnya suami lagi gak 

bisa ditelepon gak ada sinyal 

disitukan dah gelabakanlah 

bawak berobat kemana 

kualahan 

417 

418 

419 

420 

421 

P Kalau anaknya banyak 

gimana mbak ? satu mending 

bisa dibawah kerumah sakit 

kalau satunya gimana mbak 

? 

422 

423 

424 

425 

S Dibawah juga kalau yang 

masih kecilkan gendong 

depan yang satunya 

dibelakang kalau pake motor  

426 P Benar-benar harus siaga ? 

427 

428 

429 

S Ya harus siaga harus kuat 

udah tau resikonya jadi istri 

Tentara Nasional Indonesia 

430 

431 

432 

P Bagaimana cara suami mbak 

mengungkapkan rasa kasih 

sayang layaknya suami istri ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara suami 

mengungkapkan 

433 

434 

S Perhatian kalau misalnya lagi 

capek dipijitin dibantui kerja  

435 

436 

437 

438 

P Apakah mbak pernah merasa 

tidak dicintai dari suami atau 

keluarga ketika suami tugas  

? 

439 

440 

S Nggak gak pernah 

alhamdulillah cukup 
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441 perhatian  kasih sayang 

terhadap istri yaitu 

dengan 

memberikan 

perhatian yang 

cukup  

442 

443 

444 

445 

P Kenapa berpisah dengan 

keluarga dan suami 

membuat mbak kesusahan 

menyelesaikan masalah ? 

446 

447 

448 

449 

S Karena orang terdekat yang 

disayang yang harusnya ada 

tapi pergi jadi terasa sepi ya 

gak enak  

450 

451 

452 

P Ketika di tinggal tugas 

pernah berpikir untuk 

selingkuh mbak ? 

453 

454 

455 

S Nggak pernah hahaha gak 

pernah lah satu aja udah 

gelabakan haha 

456 

457 

P Maksudnya selingkuh aja lah 

gitu gak tau juga  

458 S Owh nggak  

459 

460 

461 

P Cara mbak mengatasi agar 

pernikahan tetap harmonis 

gimana mbak ? 

462 S Ahaha apa ya  

 

 

Subjek percaya 

suaminya tidak 

selingkuh serta 

menghiraukan 

perkataan orang 

lain 

463 

464 

P Apa dengan komunikasi 

vedio call 

465 

466 

467 

468 

S Tetap yakin aja dia satu 

dihati misalnya dia nelpon 

tetap kasih perhatian dia 

juga kasih perhatian ke kita  

469 

470 

471 

472 

P Jadi gak terbayangkan kata-

kata orang kalau ditinggal 

tugas nanti di tinggali 

selingkuh  

473 

474 

S Gak begitu menghiraukan 

tergantung individunya itu 
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475 

476 

477 

478 

kan kalau percaya sama 

suami kita kan gak bakalan 

kayak gitu kita tau kan sifat 

dia gimana  

479 P Mbak punya teman dekat ?  

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menganggap 

teman dekat 

penting untuk 

tempat berbagi 

cerita serta 

menghilangkan 

bosan 

480 

481 

S Teman cewek banyak teman 

sekolah 

482 P  Salah satu namanya mbak ? 

483 S Indah, eka banyaklah  

484 

485 

P Masih sering berhubungan 

mbak ? 

486 S Masih, sering vedio call  

487 P Berbagi cerita mbak ya 

488 

489 

490 

S Sama-sama sudah 

menikahkan cerita-ceritalah 

tentang anak  

491 

492 

493 

P Terakhir berkumpul bercerita 

sama teman-teman kapan 

mbak ? 

494 

495 

496 

497 

498 

S Udah lama kalau kumpul 

langsung si ee 7 tahunan 

udah lama lah gak tau udah 

lama tapi sering komunikasi 

lewat telepon lewat video call 

499 

500 

P Arti sahabat menurut mbak 

sendiri itu bagaimana mbak ? 

501 

502 

503 

504 

505 

S Sahabat itu sangat penting 

hehe soalnyakan dia tau 

semua tentang kita kita tau 

tentang dia paling 

mengertikan  

506 

507 

P Jadi sering cerita juga sama 

teman-teman  

508 S Sering curhat-curhatlah sama 
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509 teman-teman  

510 

511 

512 

513 

P Apa yang menghambat 

hubungan harmonis antara 

mbak dengan lingkungan 

sekitar  

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

suami yang dapat 

membuat bahagia  

 

 

 

514 S  Nggak ada  

515 

516 

517 

517 

P Biasanyo dulu kumpul-

kumpulnyo dimano waktu 

remaja bersama teman-

teman ? 

518 

519 

S Kos-kosan kalau gak ada 

mata kuliah ngumpul  

520 

521 

522 

P Siapa yang dapat dipercaya 

untuk membuat mbak 

bahagia ? 

523 S Suami keluarga   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman yang 

paling berkesan 

subjek dalam 

menjalin 

persahabatan bisa 

curhat bercerita 

mengenai keluarga 

524 

525 

526 

P Pengalaman yang paling 

berkesan selama mempunyai 

teman dekat apa aja mbak ? 

527 

528 

S Waktu masih gadis atau 

sekarang ? 

529 

530 

P Iya waktu sekarang gimana 

waktu gadisnya gimana ? 

531 

532 

533 

534 

535 

S Ee paling berkesan kalau 

sekarang si ya sering 

bercerita masih sering 

curhatlah curhat tentang 

keluarga tentang anak  

536 

537 

538 

P Itu yang paling berkesan 

mbak ya, kalau dulunya 

mbak ? 

539 

540 

541 

S Dulu kan semua ceritakan 

saling curhat cerita apa aja 

lah kalau namanya masih 
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542 gadis hahahah 

543 

544 

545 

546 

P Ee harapan mbak 

kedepannya gimana mbak 

ketika mempunyai teman 

dekat ? 

547 

548 

S Terus lanjut 

persahabatannya terus lanjut  

549 

550 

551 

552 

553 

P Pernah nggak mbak cemas 

dengan teman-teman dekat 

mbak kalau seandainya 

ngobrol cerita takutnya 

diceritakan lagi 

554 

555 

556 

S Kalau teman sahabat yang 

dekat nggak yakin nggak 

orangnya bisa dipercaya  

557 

558 

P Orangnya memang bisa 

dipercaya ya mbak ? 

 

 

 

Subjek begitu 

mempercayai 

teman dekatnya 

dan merasa senang 

559 

560 

S Ee soalnya bertemannya 

udah lama dari SMP SMA  

561 

562 

P Apakah mbak menyukai 

kesendirian mbak ? 

563 S Nggak heheh 

564 

565 

P Jadi senang dikeramaian 

mbak ya ? 

567 

568 

S Ee ya senang selalu ada 

teman  

569 

570 

571 

572 

P Kalau di asrama ? nggak ada 

kegiatan dirumah atau 

ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu 

juga mbak ? 

 

 

 

 

Subjek lebih suka 

di rumah apabila 

tidak ada kegiatan 

asrama 

573 

574 

S Kalau nggak ada kegiatan 

kalau saya pribadi di rumah  

575 

576 

P Jarang keluar-keluar rumah 

ya mbak ? kenapa nggak 
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577 

578 

keluar-keluar ngobrol gitu 

sama tetangga ? 

 

 

 

 

 

 

579 S Lebih suka dirumah  

580 

581 

P Tapi orang lain ada ya mbak 

ngumpul-ngumpul ? 

582 

583 

S Orang-orang tertentu ada lah 

ya ngumpul  

584 

585 

586 

587 

P Ketika mbak mempunyai 

teman dekat apa yang mbak 

akan lakukan ketemu ngobrol 

? 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

mengalami 

kesusahan dalam 

mempunyai teman 

588 

589 

S Ya paling nggak ngobrol 

bertemu itu lah  

590 

591 

592 

P Kalau seandainya bertemu 

dengan teman-teman di 

asrama atau di luar gitu ? 

593 S Di rumah di asrama  

594 

595 

P Kita bisa nerima tamu dari 

luar ? 

596 S  Bisaa  

597 

598 

P Asalkan dikasih tau mau 

ketemu sama ibu siapa gitu ? 

599 

600 

S Eemm kalau saat ini nggak 

juga si  

601 

602 

603 

P Apakah mbak pernah 

mengalami kesulitan dalam 

berteman mbak ? 

604 

605 

606 

S Nggak soalnya bawak santai 

aja semua nggak usah terlalu 

dimasukkan ke hati 

607 

608 

609 

P Apakah mbak merasa waktu 

begitu lama berlalu ketika 

ditinggal suami ? 

 

 

 

 610 S Sangat seharipun rasanya 



132 

611 sangat lama   

 

 

Subjek merasa 

menunggu suami 

pulang tugas terasa 

lama sekali, situasi 

yang paling 

membosankan 

ketika sedang ribut 

dengan suami 

612 P Bagaimana dengan setahun ? 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

S Tapi awal-awalnya terasa 

sangat-sangat lama tapi ya 

karena sudah beberapa 

bulan memang terus-terus 

menunggukan tapi lama-

lama karena kesibukan 

aktifitas sehari-hari ngurus 

anak kita sudah nggak begitu 

beratlah gitukan yang lebih 

berat lagi kalau tinggal 1 

minggu lagi pulang itu 

lamaaa banget belum 

pulang-pulang  

627 

628 

629 

P  Padahal beberapa bulan 

sudah dilewati mbak ya 

seminggunyo susah 

630 S Iya terasa lebih lama  

631 

632 

633 

P Situasi yang paling 

membosankan ketika 

pernikahan kapan mbak ? 

634 S Ketika sedang ribut  

635 

637 

P Karena tidak bisa komunikasi 

ributnya masalah apa mbak ? 

638 

639 

S Iya banyaklah cik-cok beda 

pendapat  

640 

641 

642 

643 

P Apakah mbak merasa kosong 

atau tidak puas mbak dengan 

pernikahan sekarang karena 

ditinggal ? 

644 

645 

646 

S Kalau pada saat di tinggal iya 

merasa kosong kesepian 

tetapi tetap dihati suami lah 
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647 

648 

649 

P Bagaimana cara mbak 

mengatasi kesendirian dalam 

rumah tangga mbak ? 

650 

651 

652 

653 

654 

S Iya disibukkan dengan 

kegiatan sehari-harilah 

ngurus anak nggak terasakan 

udah sore ngurus anak 

seharian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menyibukkan diri 

dengan kegiatan 

untuk 

menghikangkan 

rasa bosan  

655 P Selain itu apa mbak ? 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

S Kegiatan-kegiatan ibu-ibu 

persitkan banyak juga kalau 

sore ada olahraga kadang 

kalau sebulan sekali ada 

arisan ngumpullah sama 

teman-temankan nggak 

begitu terasa  

663 

664 

665 

P Dimana mbak biasa mencari 

kegiatan untuk 

menghilangkan rasa bosan 

666 

667 

668 

S Sama teman-teman sama 

tetangga-tetangga itu 

ngobrol kalau lagi bosan 

669 

670 

P Pernah nggak mbak bosan 

dengan suami ? 

671 

672 

673 

674 

S Ee hahah kalau ditinggal 

bosan menunggu hahah 

pernah lah sedikit tapi tetap 

menanti  

675 

676 

678 

679 

P Mengapa tidak pernah 

berpikir untuk berpisah saja 

dari suami yang bertugas 

diluar mbak ? 

680 

681 

S Nggak soalnya kan dari awal 

udah tau misalnya punya 
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682 

683 

684 

685 

686 

suami Tentara Nasional 

Indonesia itu seperti itu 

sudah siaplah bagaimana 

keadaanya harus kuat siap 

harus konsekuen  

687 

688 

P Jadi nggak pernah mbak ya 

pengen pisah gitu ? 

689 

690 

691 

692 

693 

S Paling saya merasa jenuhkan 

sekali-kali nggak apa-apa 

kesepian waktu ditinggal tapi 

kalau mau pisah nggak 

karena sudah ada anak juga 

694 

695 

696 

P Pernah nggak mbak merasa 

ragu untuk menghadapi 

kehidupan  

 

 

 

 

 

Kekhawatiran 

subjek terhadap 

dirinya dalam 

menjalani 

kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697 

698 

699 

700 

701 

702 

S Pada saat ditinggal pernah si 

pernah bisa ya aku ini ngurus 

anak bisa nggak tanpa suami 

selama hampir kurang lebih 1 

tahun tapi dijalani bisa juga 

akhirnya 

703 

704 

705 

P Soalnyakan belum mbak ya 

awalnya dulu ada orang tua 

yang bantu  

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

S Ya awalnya waktu masih 

gadis belum bisa angkat 

galon pas waktu ditinggal 

langsung bisa apa ngangkat 

galon isi galon kalau dulu 

boro-borolah nggak kuat 

masih manja kalau 

terdesakkan biso jadi  

714 

715 

P Bagiamana cara mbak 

mengahadapi kekhawatiran 
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716 

717 

terhadap tugas suami dan 

rumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak takut 

suami selingkuh 

menurutnya semua 

itu tergantung 

suami istri bisa 

saling percaya dan 

banyak-banyak 

berdo’a pada yang 

kuasa  

718 S Banyak-banyak berdoa 

719 

720 

P Nggak takut mbak ditinggal 

nanti ada masalah apa gitu  

721 

722 

723 

S  Nggak banyak-banyak 

berdo’a aja serahkan pada 

yang kuasa  

724 

725 

P Apakah mbak menyesali 

pernikahan ? 

726 

727 

728 

S Nggak karena pilihan sendiri 

dari gadis memang itu 

maunya  

729 

730 

731 

P Mengapa tidak memilih 

menemani suami tugas 

ditempat ? 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

737 

S Memang nggak di izinkan 

istri ikut memang harus 

suami yang berangkat sendiri 

itukan daerah rawan kayak 

perang-perang gitukan nggak 

boleh istri harus tetap di 

asrama ditempat  

738 

739 

740 

P Pernah nggak mbak terpikir 

suami yang bertugas 

selingkuh ? 

741 

742 

S Pernah terbesit cuma ya 

percaya aja  

743 P Pernah mbak ya terpikir 

744 

745 

746 

S Pernah soalnya disana juga 

banyak perempuan bukan 

disini aja  

747 

748 

P Pas pulang-pulang nggak ada 

yang mecurigakan  
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749 S Alhamdulillahnya nggak ada  

750 

751 

752 

P Dulu-dulu orang bilang kalau 

Tentara Nasional Indonesia 

selingkuh  

753 

754 

755 

S Tergantung individunya itu 

tadi kalau kita tau sifat suami 

nggak 

756 

757 

758 

759 

P Kapan situasi kebutuhan 

biologis dan psiologis tidak 

terpenuhi membuat mbak 

gelisah ? 

760 

761 

762 

763 

S Pada saat jauhlah dia tugas 

kurang lebih 1 tahun ya 

dengan kesibukan kitakan 

jadi lupa hal-hal seperti itu  

764 

765 

P Apakah mbak merasa gelisah 

dengan diri sendiri ? 

766 

767 

S Pernah nggak tau gelisah aja 

hahaha 

768 

769 

770 

p Saya selesai dulu mbak ya 

untuk hari ini 

assalamualaikum 

771 S Waalaikumsalam 
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Hasil Verbatim Subjek 2 

Kode   : S 2/W 1 

Nama   : MC 

Tanggal   : 12 Juli 2018 

Tempat   : Asrama TNI 

Pukul    : 09:00 WIB 

Jenis Wawancara  : Semi Terstruktur 

No P/S ISI WAWANCARA INTERPRETASI 

1 

2 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek berusia 40 

tahun sudah 

menikah di 

mempunyai 2 anak 

3 

4 

S Walaikumsalam 

warohmatullahi wabarokatuh 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

P Perkenalkan buk nama saya 

tanti saya dari Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang minta waktunya 

sebentar untuk 

mewawancarai ibu mengenai 

skripsi saya yang berjudul 

Kesepian pada Istri Tentara 

Nasional Indonesia yang 

ditinggal tugas boleh buk ? 

15 S Boleh  

16 P Nama ibuk siapa ? 

17 S Meice 

18 P Umurnya berapa buk ? 
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19 S 40 tahun 

20 P Sudah menikah buk ? 

21 S Sudah 

22 P Sudah mempunyai anak ? 

23 S Sudah anaknya 2 orang  

24 P Sudah sekolah buk ?  

 

 

Subjek bertempat 

tinggal di Asrama 

TNI  

25 S Sudah 

26 P Alamat rumah dimana buk ? 

27 S Asrama TNI 

28 

29 

P Aktifitas ibu sehari-hari ibu 

apa ? 

30 

31 

32 

S Sebagai ibu rumah tangga 

nggak ada aktifitas lain 

menjaga anak 

33 

34 

35 

P Bagaimana pendapat ibu 

mengenai orang disekitar 

lingkungan ibu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek memiliki 

hubungan yang 

baik dengan 

keluarga dan 

lingkungannya  

36 

37 

38 

S Untuk sementara ini yo 

selama saya tinggal disini yo 

baik-baik  

39 

40 

41 

P Bagaimana perasaan ibu 

setelah tinggal di asrama 

terpisah dari keluarga buk ? 

42 

43 

44 

S Ya alhamdulillah yo agak 

tenang yo bahagia gitu aja 

rukunlah kami 

45 

46 

47 

P Nggak merasakan jauh dari 

keluarga merasa kesepian 

buk ? 

48 

49 

50 

51 

52 

S Namonyo kalau merasa jauh 

tu memang ada cuman itulah 

kami kan namonyo istri tentro 

tu kan sudah ado komitmen 

dari awal  



139 

53 

54 

55 

P Kapan ibu terakhir berbicara 

sama orang tua ? apakah 

orang tua ibu masih hidup ? 

56 S Masih tinggal ibu aja  

57 

58 

P Masih sering ngobrol lewat 

telepon ? 

59 

60 

61 

62 

S Masih sampai sekarang masih 

alhamdulillah masih ada 

komunikasi meskipun lewat 

telepon ? 

63 P Dengan suami ? 

64 S Masih ada 

65 P Dengan sahabat ? 

66 S Ya masih 

67 

68 

P Bagaimana hubungan ibu 

dengan anak ibu sendiri ? 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengharapkan 

orang terdekatnya 

selalu ada di 

dekatnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

70 

S Alhamdulillah aman rukun 

hehehe 

71 

72 

73 

P Apakah ibu pernah 

mengharapkan pertemuan 

dengan teman dekat buk ? 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

S Masih sekolah yo kalau untuk 

bertemu tatap muka mungkin 

udah jauh yo kemungkinan 

tapi untuk sekedar apa lagi yo 

sekarang sudah ada apo yo fb 

apo melalui situ ajakan  

80 P Ibu asli dari mana buk ? 

81 S Manado 

82 

83 

P Apakah ibu mengharapkan 

suami berada di asrama buk ? 

84 

85 

S Kalau bisa si ya memang 

hehehe diharapkan  

86 P Mengapa ibu tidak memilih 
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87 

88 

tinggal dengan orang tua saja 

setelah menikah ? 

 

 

 

 

 

 

Subjek menikmati 

kehidupan 

lingkungan asrama 

yang sudah 

menjadi komitmen 

sebelum menikah 

dengan suami  

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

S Karena kami semenjak 

ngurus nikah dari awal itu 

sudah ada komitmenyo itu 

salah satunya itu harus siap 

dan selalu harus yo siap 

memang harus ditinggal 

harus meninggalkan orang 

tua karena pada hakikatnyo 

istri Tentara itu harus di 

asrama dak bisa  

99 

100 

101 

P Apa yang ibu inginkan dari 

orang-orang sekitar asrama 

buk ? 

102 

103 

104 

105 

S Ya kerukunan lah untuk hidup 

bertetangga itu rukun tapi 

kalau dalam asrama itu pasti 

ada selisih paham  

106 

107 

108 

109 

110 

P Bagaiman cara ibu membagi 

waktu untuk mengikuti 

kegiatan asrama dengan aktif 

sedangkan urusan keluarga di 

urus sendiri 

111 

 112 

113 

114 

115 

116 

 117 

118 

 119 

120 

S Kita memang diwajibkan 

memang sudah itulah tadi 

kan dari awal memang kita 

sudah ada komitmen tadi 

antara persit ibu sebagai ibu 

rumah tangga sebagai istri 

memang harus pinter-pinter 

membagi waktu memang 

sudah ada memang sudah 

bisa dibagi antara ngurus 
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121 

122 

123 

anak dengan persit 

kegiatannya rutin harus 

pandai membagi-bagi waktu  

124 

125 

126 

P Penah keteteran nggak bu 

ngurus anaknyo tiba-tiba ada 

kegiatan ? 

 

 

 

 

 

Antara kewajiban 

ibu persit sebagai 

ibu rumah tangga 

dengan kegiatan 

asrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

bangga menjadi 

istri Tentara 

Nasional Indonesia 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

S Ya itu memang tidak tidak 

menutup kemungkinan 

keteteran itu pasti ada karena 

apa lagi kalau punya bayi itu 

lah kita ado keteteran  antara 

untuk membagi antara persit 

dengan rumah tangga 

134 P Sedangkan persit harus 

135 S Yo harus diwajibkan  

136 

137 

138 

P Bu berapa lama ibu bisa 

bertemu dengan suami buk 

kalau tugas ? 

139 

140 

141 

S Kalau kemarin pernah 

mengulang masa lalu 2 tahun 

4 bulan   

142 P Paling lama itu ya 

143 S Iya  

144 

145 

146 

P Kapan ibu merasa mengurus 

anak dan rumah tangga 

membuat ibu kesulitan  

147 

148 

149 

150 

151 

S  Pada saat anak-anak masih 

bayi karena antara tugas 

mengurus bayi mana hahaha 

persit tapi alhamdulillah bisa 

dikendalikan  

152 

153 

P Kenapa ibu milih tinggal di 

asrama buk ? 

154 S Karena memang ibu persit 
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155 

156 

kita istri tentara ni harus di 

asrama  

157 

158 

159 

160 

161 

P Yang membuat ibu yakin 

dengan pernikahan jarak jauh 

dan tetap mempertahankan 

pernikahan apa buk dengan 

bapak ? 

162 

163 

164 

165 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

S Karena memang yo suatu 

kebanggaan yo kami saya 

peribadi merasa itu suatu 

kebanggaan tersendiri 

menjadi seorang istri abdi 

negara yaitu Tentara Nasional 

Indoensia sudah menjadi ini 

saya memang saya merasa 

bangga karena tidak sedikit 

orang yang bisa menjadi Istri 

Tentara itu harus memang 

punya istilahnyo apa yo nyali 

punyo ini harus kuat  

176 

177 

178 

179 

P Cara ibu mempertahankannya 

dengan jarak yang jauh 

bagaimana buk menyambung 

komunikasi atau ? 

 

 

 

 

Cara yang 

dilakukan subjek 

mempertahankan 

pernikahan jarak 

jauh dengan saling 

mempercayai dan 

yakin 

 

 

 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

S Yang penting kito istilahnyo 

jadi istri itu yo kita memang 

benar-benar mau jadi istri 

kan jadi untuk dirumah untuk 

jarak jauh kita harus sabar 

taba jujur itu kesetiaan  

186 

187 

P Kalau nggak ditelepon bu 

gimana buk ? 

188 

189 

S Pernah apa lagi dulu waktu 

Aceh kan pasti 3 bulan sekali 
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190 

191 

nerimo kabar ya memang 

itulah resiko kita  

 

 

 

 

 

 

Subjek bisa 

mampu 

beradaptasi 

dengan suasana 

baru 

192 

193 

P Cara mempertahankan yo 

bagaimana buk ? 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

S  Yo dengan istilahnyo kito apo 

lagi punya anakkan 

seandainya yo dengan anak 

tulah menghibur mengisi hari-

hari yang kosongkan jadi 

ngasuh anak yang penting 

kito banyak-banyak lah 

berdoa 

202 

203 

204 

205 

P Apakah ibu bisa menerima 

suami keluarga dan 

lingkungan baru dengan baik 

ibukan jauh dari keluarga ? 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

S Alhamdulilah bisa karena 

yang jelas kita bisa 

membawah diri dimana kita 

tinggal dimana kita 

ditempatkan kita harus 

mawas diri pinter-pinter 

bergaul pinter-pinter 

bertetangga yang penting 

kito jangan istilahnyo jangan 

sampe kita lupa siapa kita  

216 

217 

218 

P Ibu pernah mengalami 

tingkah laku dan perbuatan 

ibu salah semua ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 

220 

221 

222 

223 

S Pernah memang pernah tidak 

bisa dipungkiri ya namanya 

manusia kita tidak luput dari 

salah dan dosa jadi pernah 

tapi tidak patal mungkin 
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224 

225 

226 

dalam kepengurusan kegiatan 

ada lah salah-salah dikit ada 

tapi untuk patal nggak  

 

 

 

Cara yang 

diberikan oleh 

suami subjek 

dalam memberikan 

perhatian  

227 

228 

229 

P Kapan situasi suami 

memahami serta mengerti 

perasaan ibuk ? 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

S Kalau masalah itu yo mungkin 

bapaknyo bertanya istri saya 

ini kadang murung ada apa 

buk itu mungkin ditanya nak 

ngapo katonyo oh mungkin 

rindu katanyo mungkin 

dnegan orang tua salah 

satunya itu kalau bagi saya 

karena kan jauh dari keluarga 

yo sudah telepon apa ndak 

ambil cuti kadangan yo cuti 

pulang  

242 

243 

244 

P Perasaan ibu berada di 

lingkungan asrama 

bagaimana buk ? 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

S Yo senang senang yo kito 

berbaur kan sudah terbiasa 

dari tahun berapokan di 

asrama jadi sudah jadi 

kehidupan kito sehari-hari di 

asrama yo  

251 

252 

253 

254 

P Kapan ibu merasa tertekan 

dengan pernikahan jarak jauh 

dengan suami karena dengan 

tugas-tugas rumah ? 

255 

256 

257 

S Untuk sementara ini dak ado 

si yo nggak merasa tertekan 

yo enjoy aja dibawah enjoy 
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258 

259 

260 

P Berarti kalau seandainya 

ditinggal tugas biasa aja buk 

ya ? 

 

 

 

 

 

subjek merasa 

diperdulikan di 

dalam lingkungan 

asrama meskipun 

ditinggal tugas 

suami 

261 

262 

S  Ya biasa aja karena udah 

komitmen 

263 

264 

265 

P Bagaimana orang-orang tidak 

memperdulikan ibu pernah 

nggak buk ? 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

S Nggak ada kalau di asrama 

kami ni namonyo lingkungan 

persit dak ado yang idak 

saling memperdulikan maaf 

ngomong kita memang sudah 

ado hararkirnyo dari atas 

harus saling apa lagi kalau 

kita ditinggal kita pasti ado 

yang ngecek jadi kami 

alhamdulillah sesama ibu 

persit tidak pernah merasa 

tidak diperdulikan karena 

kami sangat-sangat 

diperdulikan kalau ibu persit 

mau kemana aja ditanya 

harus nulis kalau suaminya 

nggak ada ngisi buku mau 

kemana kepasar ow mau ke 

indomart harus pulang nanti 

ow sudah pulang jam sekian 

jadi kami dak pernah dak 

diperdulikan  

289 

290 

P Kapan ibu mengharapkan 

kehadiran suaminya buk ? 

291 

292 

S Kalau bisa ya hahahaha 

setiap hari ada ya nggak mau 
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293 

294 

ditinggal cuma ya itu lah tadi 

tugas   

 

 

 

 

Subjek 

mengharapkan 

kehadiran suami 

295 

296 

297 

P Cara ibu memahami 

lingkungan sekitar bagaimana 

buk ? 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

S Itu pokoknya di awali dari diri 

kita kalau kita bisa 

memahami diri kita berarti 

kita bisa memahi orang lain 

seinian kita lah kalau kita 

memang bijak pastikan kita 

tetangga apa kita baiklah 

dengan tetangga namanya 

saya juga rantau pintar-

pintarkan  

308 

309 

310 

P Apa yang menghambat 

hubungan harmonis antara 

ibu denga suami buk ? 

311 S Nggak ada ya 

312 

313 

P Permasalahan saat berpisah 

dengan suami buk ? 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

sedih, cemas, was-

was  apabila 

ditinggal tugas 

suami  

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

S Ya mungkin sedih ya kalau  

ditinggal tugas tu pastilah 

kemungkinan besar itu 

kesedian itu ada apa lagi 

kalau saat tugas itu tugas nyo 

yang bagaimanakan kalau 

rawan pasti was-was ada 

balek dak balek dak kayak 

gitu nah kalau dia cuma 

sekedar biasa-biasa ya ndak 

terlalu tapi kalau ow kayak 

Aceh dulu kayak ini pasti was-

was ada pengamanan kan 
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327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

perbatasan itu pasti was-was 

ada nggak mungkin dak was-

was mustahilkan cuma 

kembali lagi kita banyak-

banyak berdoa yo kito banya-

banyak beramal biar doa kito 

di dengar oleh Alloh kan  

334 

335 

P Ibu nggak merasa kesepian 

kalau  

336 

337 

338 

339 

340 

341 

S Idak nyo kalau pengantin 

baru mungkin tapi kalau kito 

udah punya anak 2 yo apa 

lagi saya sudah punya anak 2 

yo dak mungkin kesepian itu 

nggak ada dak mungkin   

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengungkapkan 

rasa sayang 

melalui telepon 

dengan 

mengucapkan 

kata-kata rindu 

ketika ditinggal 

tugas suami 

342 

343 

344 

345 

346 

P Bagaimana cara yang 

dilakukan suami untuk 

mengungkapkan rasa kasih 

sayang layaknya seorang 

suami istri ? 

347 

348 

349 

350 

351 

S Paling lewat telepon itulah 

kami masih walaupun jauh 

telpon-telponan masih ibu 

rindu dak katonyo rundulah 

pak katonyo cak itu kan  

352 

353 

354 

P  Apakah ibu merasa tidak 

dicintai oleh suami dan 

kelurga setelah pernikahan ? 

355 S Dak 

356 P Kenapa buk ? 

357 

358 

359 

360 

S Karena kan kita didasari 

dengan cinta nikah tadi kan 

nah kalau mungkin karena 

terpaksa mungkin tapi karena 
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361 

362 

363 

364 

kami menikah tadinya karena 

rasa cinta pacaran juga sudah 

bertahun-tahun hehehe jadi 

ndak karena direstui jugo 

365 

366 

367 

368 

P Mengapa berpisah dari suami 

dan keluarga membuat ibu 

kesusahan dalam 

menghadapi permasalahan ? 

369 

370 

371 

S Selama ini gak ada si nggak 

ada merasa kesulitan si biasa-

biasa aja hahaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek menjalani 

tugasnya sebagai 

istri dengan penuh 

cinta  

372 

373 

374 

P Selama ditinggal tugas nggak 

pernah mau mencari yang 

lain buk ? 

375 S Nggak lah hahahaha 

376 

377 

378 

P Bagaimna cara ibu mengatasi 

agar pernikahan ibu tetap 

harmonis ? 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

S Kito yo biso-biso istilahnyo 

kalau kito lah berumah 

tanggo namonyo sudah 

berumah tangga itu yo fokus 

rumah tangga kan kito 

saatnya melayani suami yo 

melayani dengan baik kalau 

ketika suami ada kan gitu aja 

si yang penting kito setia 

jujur  

389 

390 

P Ibu mempunyai teman dekat 

buk ? 

391 S Punya  

392 P Siapa namanya buk ? 

393 

394 

S Ya kalau teman dekat pasti 

tetangga ini kan tetangga 
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395 

396 

397 

398 

399 

400 

disamping inilah paling dekat 

istilahnyo keman-mana mau 

makan mau ini sampai 

kemana-mana lah ya kan 

kadangan dengan saya juga 

ditinggalin 

401 

402 

403 

P Kapan terakhir berkumpul 

denga teman-teman dekatnyo 

buk ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengharapkan 

pertemanannya 

bisa lebih dari 

teman yaitu 

sebagai keluarga  

404 

405 

S Sudah lama 11 tahun 

hahahah 

406 

407 

P Arti sahabat sendiri menurut 

ibu itu bagaimana ? 

408 

409 

410 

411 

412 

S Kalau arti sahabat bagi saya 

yo apa lagi sudah dekat sama 

saya sudah bukan sahabat 

lagi sudah saya anggap 

keluarga 

413 

414 

415 

P Yang menghambat hubungan 

harmonis antara ibu dengan 

lingkungan sekitar apa buk ? 

 416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

S Kalau untuk menghambat 

hubungan harmonis itu 

sebenarnya nggak ada cuma 

paling yang namanya dalam 

lingkungan kita ya cara kita 

bermasyarakat itu pastilah 

ado rasa tidak senangnya ada 

rasa senangnya kan ndak 

mungkin kita itu nggak ada 

cuma salah-salah paham dikit 

paling besar itu pasti gara-

gara anak yo anak main 

nangis kan itu paling kalau 
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429 yang lebih dari itu nggak ada   

430 P Sudah itu juga sudah buk ya 

431 S Ya hahahah ya 

432 

433 

P Dimana ibu-ibu berkumpul 

saat remaja ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengatakan 

bahwa suaminya 

lah orang yang 

dapat membuat 

bahagia dan anak-

anaklah cara yang 

dapat membuat 

subjek tidak 

merasa bosan  

434 

435 

436 

S Dirumah paling dirumah 

kadang kadangan dirumah 

kadangan nonton bareng  

437 

438 

439 

P Siapa yang dapat ibu percaya 

untuk dapat membuat ibu 

bahagia ? 

440 S Suami hahaha 

441 

442 

443 

P Dimana pengalaman yang 

paling berkesan selama ibu 

mempunyai teman dekat ? 

444 

445 

S Daerah saya yang pasti 

manado  

446 P Apa buk pengalamannyo 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

S Pengalamannyo yo ketika di 

tinggal kito kan rame pasti ah 

untuk mengisi kekosongan 

jalan-jalan mungkin atau buat 

apa atau ada arisan jalan-

jalan kalau untuk kami 

kurang dulu he e karena yo 

namanyo kito di tinggal tadi 

kan pikiran kesana-kesini 

gimana ya lagi apa yo apo 

lagi masih tegang kami 

kebanyakan kemarin tu karno 

ado buat majelis taqlim kan 

disana ya itulah yasinan  

461 P Idak belanja buk ? 

462 S Kalau belanja karena anak 
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463 

464 

465 

masih satu dulu di tinggal jadi 

jarang si apa lagi dulu gajih 

masih minim masih kecil  

466 

467 

P Harapan ibuk kalau punya 

teman dekat gimana buk ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

bosan apabila 

berdiam diri 

dirumah terlalu 

lama sehingga 

subjek sering 

berkumpul dengan 

teman-teman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suka duka subjek 

468 

469 

470 

471 

S Teman dekat bisa di ajak 

saudara bisa di ajak 

curhatkan berharap yo bisa 

jadi kayak keluarga lah  

472 

473 

474 

475 

P Ibu pernah nggak buk cemas 

dengan teman dekat misalnya 

lagi ngobrol nanti diceritakan 

lagi diceritakan lagi  

476 

477 

478 

479 

480 

S Kalau masalah itu yo mungkin 

aku jugo dak tau yo namonyo 

kawan tapi selama ini kalau 

untuk kawan saya idak si 

hahaha 

481 

482 

P Ibu menyukai kesendirian buk 

? 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

S Ndak aku ni orangnyo kalau 

didalam rumah aja sehari 

pusing hahahaha jadi main 

keluar kadang disini hehehe 

kadangan sms kawan ayo kito 

buat tekwan apo nah bosan 

aku kalau dewekan  

490 

491 

492 

P Kalau seandainya ibu punya 

teman baru apo yang ibu 

rencanakan  

493 S Apo yo susah jugo  

494 

495 

P Ibu pernah mengalaman 

kesulitan dalam berteman ? 

496 S Kesulitannyo yo nama yo kita 
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497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

berkawan yo pasti ado yo 

susah senangnyo 

kesulitannyo kadangan ada 

kawan yo namonyo ibu-ibu 

kito curhat ini tapi 

Alhamdulillah bisa karena 

saya juga sebagai tertua pasti 

menunjukkan yang terbaik 

ndak mungkin oh saya dia 

sudah bermusuhan langsung 

saya nambah juga ngompor-

ngompori kan dak mungkin 

jadi Alhamdulillah selamo ini 

aklau ado kawan yang ini 

kalau dia mau curhat 

Alhamdulillah terselesaikan   

dalam berteman 

513 

514 

515 

P Apakah ibu merasa waktu 

begitu lama berlalu ketika 

ditinggalkan tugas ? 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

S Yo memang jelas hahaha 

pastikan nunggu kapan lah 

misalnyo janjinyo 8 bulan 

tiba-tiba nambah lagi 2 bulan 

tiba-tiba nambah lagi aduh 

kapan lah ya ini bisa ketemu 

lagi bisa ini lagi tapi 

Alhamdulillah semua 

terlewatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat yang 

membosankan 

dalam pernikahan 

subjek ketika 

525 

526 

527 

P Dimana situasi yang paling 

membosankan dalam 

pernikahan ibuk ? 

528 

529 

530 

S Paling kalau masalah kembali 

lagi ke anak lagi tadi yo 

masih bayi yo nah repot nah 
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531 

532 

533 

534 

535 

536 

mana suami udah mau apel 

contoh anak belum mandi 

belum ini belum itu lah nah 

disitulah pasti repot jadi 

pertengkaran kecil-kecilan 

hahaha 

sedang ribut 

dengan suami  

537 

538 

P Apakah ibu merasa kosong 

dan tidak puas buk ? 

539 S Tidak  

540 

541 

542 

P Cara ibu mengatasi 

kesendirian dalam rumah 

tangga bagaimana buk ? 

543 

544 

545 

S Yo tadi karena punya anak 

tadi yo ngurus anak jadi tidak 

ada  

546 

547 

548 

549 

P Dimana ibu biasa mencari 

kegiatan untuk 

menghilangkan rasa bosan 

buk ?  

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

S Kalau saya kan sekarang ini 

kan lagi ada kawan kawan 

dekat tadi punya pelaminan 

yo jadi ikut-ikut mendekor 

nah di ajak ya cari kesibukan 

kadanga saya jualan disini 

jualan empek-empek jualan 

baju 

558 

559 

P Ibu pernah merasa bosan 

dengan suami 

 

 

 

 

 

 

 

560 

561 

S Idak hahaha kalau lah bosan 

lain hahahah 

562 

563 

564 

P Mengapa ibu tidak berpikir 

berpisah saja dari suami 

ketika di tinggal tugas diluar 
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565 kan kerepotan katanya tadi ? Subjek memegang 

teguh komitmen 

yang sudah di 

tanda tangani 

ketika sebelum 

menikah dengan 

suami 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

S Berarti kalau saya ada 

pemikiran kayak gitu saya 

tidak megang komitmen dong 

dari pertama kan udah punya 

komitmen kita jadi dak bisa 

kita dak pernah untuk 

terlintas untuk ini itu kan  

573 

574 

P Komitmennya itu di atas 

materai apa ? 

575 

576 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

S Ya ada itu ada ha e jadi kito 

tu waktu awal ini banyak 

kertas banyak nian ini yang 

nak di isi banyak jadi ini 

bukan muda itulah tadi bukan 

tidak semua orang bisa bisa 

mampu kalau bisa si mau 

kalau untuk kemampuannya 

mungkin tidak semuanya 

mampu untuk ini  

586 

587 

588 

P Apakah pernah mempunyai 

perasaan ragu untuk 

menghadapi kehidupan buk ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek mengalami 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

S Kalau keraguan kadang ado 

ya namonyo hidup kito harus 

dijalani semua itu cuma itulah 

tadi kalau berprinsif  hidup ini 

idak biso dihindari tapi 

dijalani apa yang sudah kita 

ambil yo harus apo lah yang 

kito tanam itulah yang kito 

tuai jadi harus punya 

komitmen jadi itulah prinsif 

kita  



155 

600 

601 

602 

603 

P Bagaimana cara ibu 

mengatasi kekhawatiran 

terhadap tugas suami dan 

rumah tangga buk ? 

keraguan dalam 

mengahdapi 

kehidupan tetapi 

yang namannya 

kehidupan harus 

dijalani bukan 

dihindari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

S Untuk kekhawatiran suami yo 

paling pada saat dia pergi 

pada saat dio dalam 

berangkat tugas tugas yang 

rawan-rawan ya itu aja takut 

khawatir itu pasti cuman 

akalu yang lain-lain nggak  

611 

612 

P Cara ibu mengatasinya 

bagaimana buk ? 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

S Yo kito bawak dalam satu 

kumpulan yo kito ibu-ibu 

persit pasti ada kumpulan 

persit kan yo kito ngirimkan 

doa karena kalau disini kalau 

ada pergi pasti kito setiap 

hari kamis disini kan ada 

pengajian nah itu kito kumpul 

kito ini  

622 

623 

P Apakah ibu menyesali 

pernikahan 

624 S Tidak 

625 

626 

627 

P Mengapa tidak memilih untuk 

menemai suami tugas 

ditempat buk ? 

628 

629 

S Karena memang ndak bisa 

hahaha 

630 P Kenapa buk nggak bisa ? 

631 

632 

633 

S Karena sudah dari sana nya 

memang istri nggak boleh 

ikut  
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634 

635 

637 

P Ibu pernah nggak berpikir 

suami yang sedang bertugas 

diluar itu selingkuh ? 

 

 

 

 

Subjek percaya jika 

suami yang sedang 

tugas tidak 

berselingkuh 

dengan didasari 

rasa percaya dan 

yakin  

638 

639 

640 

S Alhamdulillah kalau saya 

dengan suami saya ya saya 

percaya  

641 P Jadi ? 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

S Nggak ada nggak ada terpikir 

itu yo namanyo kita manusia 

juga mbak yo kito mungkin 

ndak ini ye tapi aku percaya 

si dengan dasar percaya 

yakin bahwa suami saya tidak 

mungkin  

649 

650 

P Walau banyak ni embel-embel 

ini selingkuh 

651 

652 

S Ya haha tapi saya percaya 

yakin 

653 

654 

655 

P Kapan situasi biologis dan 

psikologis tidak terpenuhi 

yang membuat ibu gelisah ? 

656 S Saat di tinggal ya  

657 

658 

P Bagaimana cara 

mengatasinya  

659 

660 

661 

662 

663 

664 

S Ya tadi cari kesibukan saya 

kan paling pergi ayo dek kan 

punya anak tadi ayo ke ini 

atau mandi kolam kadangan 

dengan anak-anak apo 

kemano kan sudah  

665 

666 

P Strees nggak buk ketika itu 

nggak dipenuhi ? 

667 S Nggak  

668 P Ibuk pernah merasa gelisah 
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669 dengan diri sendiri ? 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

S Ndak enjoy aja santai karena 

itulah tadi dasarnya percaya 

ya yakin kita jugo yo datang 

dari diri kito kalau kito dak 

setia dak yakin dengan diri 

sendiri pasti dengan suami 

begitu kita dak jujur pasti 

dengan orang kita merasa 

dak jujur ya  

679 

680 

681 

P Baiklah buk yo makasih atas 

waktunyo Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatu 

682 S Waalaikum salam  
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Hasil Verbatim Subjek 3 

Kode   : S 3/W 1 

Nama   : BT 

Tanggal   : 12 Juli 2018 

Tempat   : Asrama TNI 

Pukul    : 10:00 WIB 

Jenis Wawancara  : Semi Terstruktur 

No P/S ISI WAWANCARA INTERPRETASI 

1 

2 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menjelaskan 

alamat tempat 

tinggalnya. Subjek 

tinggal di Asrama 

TNI Lahat 

 

3 

4 

S Walaikumsalam 

warohmatullahi wabarokatuh 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

P Saya tanti mbak dari 

Universitas Islam Negeri ingin 

mewawancarai mbak 

mengenai skripsi saya boleh 

minta waktunya sebentar 

mbak ? 

11 S Boleh 

12 P Nama mbak siapa 

13 S Bertha 

14 P Umurnya berapa mbak ? 

15 S 30 tahun 

16 P Sudah menikah mbak ? 

17 S Sudah 

18 P Sudah mempunyai anak ? 

19 S Sudah 

20 

21 

P Alamat rumahnya dimana 

mbak ? 
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22 S Di Asarama TNI 

23 

24 

P Aktifitas sehari-harinya apa 

mbak ? 

25 S Ibu rumah tangga 

26 

27 

P Nggak ada pekerjaan lain 

mbak 

28 S Nggak ada 

29 

30 

31 

P Bagaimana pendapat mbak 

terhadap orang sekitar 

keluarga atau tetanggga ? 

 

Pendapat subjek 

mengenai 

lingkungan sekitar  

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

senang berada 

dilingkungan 

asrama tidak 

merasakan 

ketakutan karena 

masih dekat sama 

orang tua  

32 

33 

34 

35 

36 

37 

S Cak mano yo jawab nyo yo yo 

bagus baik a ah tetanggo 

kayak keluarga lah apo apo 

kalau ini kan eh keluarga 

tetanggo dulu kan minta 

tolong kan a ah 

38 

39 

40 

P Bagaimana perasaan mbak 

setelah ditinggal di asrama 

dengan suami dan saudara ? 

41 S Senang di asrama 

42 

43 

P Tidak merasakan ketakutan 

mbak ? 

44 S Dak 

45 

46 

47 

48 

P Kapan mbak terakhir kali 

mbak berbicara 

sama orang tua suami dan 

sahabat ? 

49 

50 

S Yo selalu sebab nyo kan disini 

orang tua disini kan deket 

51 P Aslinyo disini jugo yo mbak ? 

52 S Asli disini 

53 

54 

P Bagaimana hubungan mbak 

dengan anak ? 

55 S Yo Alhamdulillah baik e e 
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56 P Tidak ada masalah ? 

57 S Ndak a e 

58 

59 

60 

P Apakah mbak mengharapkan 

pertemuan dengan teman 

dekat teman SMA gitu ? 

61 

62 

63 

S Berhubung temannyo disini 

orang asli sini yo jadi ketemu 

terus ah ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menjelaskan tidak 

mengharapkan 

terpisah jauh dari 

teman, keluarga 

dan suami  

64 

65 

P Idak meraso susah untuk 

ditemui 

66 S Idak 

67 

68 

P Apakah mbak mengharapkan 

suami berada didekat mbak ? 

69 S Yo selalu pasti 

70 

71 

P Kalau lagi ditinggal gimana 

mbak ? 

72 S Sedihlah pasti 

73 

74 

75 

P Mengapa mbak tidak memilih 

tinggal dengan orang tua 

setelah menikah ? 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

S Yo sebabnyo kan kito sudah 

ado persetujuan yo kan 

sebelum nikah adao berkas-

berkas yang harus ditanda 

tangani salah satunyo siap 

tidak bertempat tinggal di 

asrama kan gitu 

83 

84 

85 

86 

P Inikan mbak dekat dengan 

orang tua seandanya mbak 

tinggal ditempat orang tua di 

izinkan dari asrama 

87 

88 

S Di asrama di izinkan 

cumankan di kitanya kan 

89 P Karena sudah ado perjanjian  
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90 kan  

 

Subjek 

mengharapkan 

teman-teman 

asrama bisa 

menjadi kelurga 

saling hormat dan 

menghormati 

91 S Ah ah harus tinggal di asrama 

92 

93 

P Berarti kalau kita mau ke 

orang tua boleh mbak ? 

94 S Boleh 

95 

96 

97 

98 

P Apa yang mbak inginkan dari 

orang-orang disekitar mbak 

asrama yang diharapkan gitu 

? 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

S Yo diharapkan yo bisa saling 

kekeluargaan lah yo saling 

hormati yang senior 

mengayomi yang junior 

menghormati menghargai yo 

cak itulah 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

P Bagaimana cara mbak 

membagi waktu untuk 

mengikuti kegiatan asrama 

dengan aktif sedangkan 

urusan keluarga di urus 

sendiri mbak ? 

 

 

 

 

Cara pembagian 

waktu subjek 

antara kegiatan 

asrama dengan 

urusan rumah 

tangga 

111 

112 

S Alhamdulillah sejauh ini nggak 

ada masalah 

113 

114 

P Mbak membagi waktunya 

gimana mbak ? 

115 

116 

117 

118 

S Yo kalau kan anak sekolah 

pagi kan kegiatan kan sore ah 

a jadi bisa lah diatur 

waktunya pagi 

119 

120 

121 

P Pagi mbak yang nganter 

bukan disuruh orang lain yang 

ngantar 

122 S Ndak ngantar dewek 

123 P Berapa lama mbak bisa  
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124 bertemu dengan suami ?  

 

 

 

Subjek 

mengatakan 

bahwa dia 

kesulitan untuk 

mengantar anak 

ke sekolah pada 

saat suami sedang 

bertugas 

125 

126 

127 

S Kalau di tinggal tugas pernah 

hampir 1 tahun 11 bulan ke 

12 bulan baru balek 

128 

129 

P Paling lama tu berapa bulan 

berapa tahun mbak ? 

130 S 1 tahun sekarang setahun 

131 

132 

133 

134 

P Kapan mbak merasa 

mengurus anak dan rumah 

tangga membuat mbak 

kesulitan ? 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

S Sejauh ini nggak ada 

kesulitan si cuma kesulitannyo 

itulah kalau ditinggal tugas 

kan apo ke mano ke 

perbatasan hari ujan anak 

sekolah anak kecikkan cak itu 

itulah paling kendalanyo 

142 P Susah yo mbak yo 

143 S e e yo  

 

 

 

 

 

 

Komitmen 

sebelum 

pernikahan 

membuat subjek 

merasa yakin 

dengan 

pernikahan jarak 

jauh dengan 

144 

145 

P Mengapa mbak memilih 

tinggal di asrama mbak ? 

146 S Memang harus wajib 

147 

148 

149 

150 

P Yang membuat mbak yakin 

dengan pernikahan jarak jauh 

dan mempertahankan 

pernikahan apa mbak ? 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

S Apo yo yo kan sudah ado 

komitmenkan berkas-berkas 

persetujuan sebelum 

nikahkan banyak kalau suami 

tugas istri setia menunggu 

disinikan sampai pulang tugas 

157 P Tapi kalau dengar embel-
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158 

159 

160 

embel biasanya kalau suami 

Tentara itu galak ini loe pas 

lagi tugas gitu mbak ? 

suami 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

S Sering-sering dengar cuman 

yo saling percayo bae paling 

telponkan telpon ibu katonyo 

disitu kayak gini kayak gini 

ado ini kan cuman yo percayo 

lah 

167 

168 

P Pernah tidak merasa curigah 

ketika pulang dari tugas 

169 S Ndak Alhamdulillah 

170 

171 

172 

173 

P Apakah ibu bisa menerima 

suami dan lingkungan 

keluarga dengan baik  di 

asrama? 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menceritakan 

suaminya 

memberikan 

perhatian dengan 

cara membantu 

pekerjaan rumah 

ketika tidak tugas  

174 S Alhamdulillah bisa 

175 

176 

177 

178 

P Apa ibu pernah mengalami 

semua tingkah laku dan 

perbuatan yang dikerjakan 

salah ? 

179 

180 

181 

182 

S Yo namanyo manusia pasti 

salah lah pernah lah sekali 

salah dak mungkinlah selalu 

benarkan 

183 

184 

185 

P Kapan situasi suami mengerti 

serta memahami perasaan 

mbak ? 

186 S Cak mano yo itu yo 

187 

188 

P Kapan dio ngerti apo pas lagi 

sakit 

189 

190 

191 

S Ow iyo ngerti yo kalau lagi 

sakit pasti pekerjaan rumah 

jugo ditolongi kalau dio ado 
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192 

193 

kalau yo lagi tugas itu yo 

sudah di biarkan bae 

194 P Tapi ditelpon mbak ? 

195 S Ditelpon pasti vedio call pasti  

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

Bermain volly 

dapat 

menyebabkan 

subjek senang 

berada di 

lingkungan asrama 

196 

197 

P Eeh sudah zamannyo di vedio 

call 

198 

199 

200 

S Ee di video call kalau ado 

jaringan kalau dak ado 

jaringan yo dak biso jugo 

201 

202 

203 

P Perasaan mbak berada 

dilingkungan asrama 

bagaimana mbak ? 

204 S Senang alhamdulillah 

205 

206 

P Yang buat senangnyo dengan 

apo mbak ? 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

S Yo buat senangnyo kalau kan 

seminggu tu 3 kali kegiatan 

kan biso main volly kan jadi 

enjoy dak terlalu berat kan 

ow di asrama kayak gini ngeri 

ini ha a 

213 

214 

P Disini lapangan volly nyo 

dimano mbak ? 

215 S Itu didepan rumah 

216 

217 

P Ow depan itu mbak biso jugo 

? 

218 S Bisa Alhamdulillah 

219 

220 

221 

P Kapan mbak merasa tertekan 

dengan suami serta dengan 

tugas-tugas rumah mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

222 

223 

224 

225 

S Yo tertekannyo yo itu misal 

ditinggal tugas itukan berapo 

bulan ditinggal 6 bulan gek 

nelpon lah sudah 6 bulan 
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226 

227 

228 

229 

230 

231 

kapan balek ditambah 2 bulan 

nah jadi kan ngantar anak 

tadi ngulang lagi 2 bulan yo 

kalau yang kecik sehat terus 

kan cak itu itu kendalanyo 

disitu itu lah kendala nyo 

 

 

 

Subjek tertekan  

saat di tinggal 

suami tugas 

apabila waktu 

tugas 

diperpanjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

232 

233 

P Itu berarti surat tugasnya bisa 

bertambah mbak yo ? 

234 S Biso 

235 

236 

237 

P Bagaimana mbak merasa 

bahwa orang-orang tidak 

memperdulikan ? 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

S Ndak jugo ah semua 

perhatian memperdulikan kan 

ado didepan kalau keluar 

ditanyo harus ngisi buku nak 

kemano kalau suami tugas 

kalau dirumah ndak 

244 

245 

P Kapan mbak mengharapkan 

kehadiran suami ? 

246 

247 

248 

S Selalu setiap saat setiap hari 

setiap waktu hahahaha dak 

pengen ditinggali 

249 

250 

251 

P Bagaimana cara mbak 

memahami lingkungan 

disekitar ? 

252 

253 

254 

255 

256 

S Cak mano ye yo ini lah yo 

saling menjaga kerukunan 

kekeluargaan yo walaupun 

orang tua disini pasti yang 

paling duluan ini kan tetanggo 

257 

258 

259 

P Apa yang menghambat 

hubungan harmonis antara 

mbak dengan suami ? 
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260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

S Apo yo sejauh ini 

alhamdulillah dak katek yo 

harmonis be dak katek 

kendala kalau belago-belago 

yo idak paling kito lagi 

capekkan ado lah ngomel-

ngomel dikit  rumah belambur 

paling cak itu be yang lain 

dak Alhamdulillah  

mengatakan 

rumah tangganya 

baik-baik saja 

tetapi subjek 

kesusahan saat 

ditinggal tugas 

untuk 

berkomunikasi 

dengan suami  

269 

270 

P Apa saja permasalahan mbak 

saat berpisah dengan suami ? 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

S Susahnyo itulah komunikasi 

susah yo kalau ado sinyal jadi 

harus nunggu dulu dia yang 

nelpon jadi kito harus nunggu 

dulu dio yang nelpon jadi 

kalau kito nak nelpon duluan 

dak biso itulah kendalanyo 

kalau berhubungan jarak jauh 

kito nak hubungi dio dak biso 

jadi dio tu jugo menghubungi 

naik bukit baru biso dapat itu 

juga putus-putus baru biso 

menghubungi anak-anak 

kalau kito langsung dak biso 

yo nunggu kabar itu lah lagi  

286 

287 

P Kendala nyo selain 

komunikasi apo lagi mbak ? 

288 S Ndak lah itu bae 

289 

290 

291 

292 

293 

P Bagaimana cara yang 

dilakukan suami untuk 

mengungkapkan kasih 

sayangnya layaknya suami 

istri  
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294 

295 

296 

S Yo paling telpon itulah sabar 

nunggu katanya kan bulan 

sekian pulang kan cak itu  

297 P Suaminya romantis mbak ? 

298 

299 

S Alhamdulillah hahaha sering 

ngasih kejutan hahahaha 

300 

301 

302 

P Apakah mbak  merasa tidak 

dicintai oleh suami dan 

keluarga setelah pernikahan 

 

Subjek merasa di 

cintai suami  

303 S Alhamdulillah jangan sampai  

304 P Karena mereka cinta mbak ya 

305 S Ya karena dia cintai  

306 

307 

308 

309 

P Mengapa berpisah dengan 

suami membuat mbak 

kesulitan dalam menghadapi 

permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengatakan suami 

dan kelurga yang 

dapat memberikan 

motivasi  

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

S Yo karena mikirnyo cuman 

mereka yang biso nguat ke 

apa lagi taroklah kalau dekat 

dengan orang tua taroklah 

kalau orang tua yo kalau 

suami yang dak dekat tu 

susah kalau orang tua 

taroklah dekat kalau suami 

yang dak katek tu susah 

kayak anak sakit kan kalau 

pun orang tua disini bingung 

siapo yang nak dihubungi kan 

paling itulah  

323 

324 

P Memang suami itu paling ini 

mbak yo 

325 

326 

327 

S Sebabnyo anak aku jugo pas 

ditinggal itu berapo kali nak 

dirawat cuma berapo kali dak 
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328 

329 

330 

mau kan repot anaknyo mau 

sekolah siapo yang 

ngantarkan cak itu  

331 

332 

P Apakah mbak sempat berpikir 

untuk cari yang lain ? 

333 

334 

S Idak jangan sampe hahahaha 

amit-amit  

335 

336 

337 

P Bagaimana mbak mengatasi 

supaya pernikahan tetap 

harmonis ? 

 

 

Subjek menjaga 

keharmonisan 

keluarga dengan 

saling percaya 

serta menjaga 

komunikasi jarak 

jauh melalui 

telepon  

338 

339 

340 

341 

342 

S Yo menjaga inilah yo apo 

saling percayo komunikasi 

tadi dijago kalau jauh biarpun 

dak jago si misal diluar 

ditelpon dimano kan 

343 

344 

P Intinyo komunikasi tulah di 

jago mbak yo 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

S E e intinyo komunikasi tulah 

dijago kalau komunikasi lah 

pondasinyo komunikasi tulah 

ancur sudah dak bagus lagi 

itulah yang buat curiga kalau 

komunikasi jarang tadi kan  

351 

352 

P Apakah mbak mempunyai 

teman dekat  

 

 

 

 

 

 

Subjek masih 

menjalin 

hubungan yang 

baik dengan 

teman-teman SMA 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

S Banyak yang namonyo kito 

tinggal disini kan kito kan ado 

ini arisan alumni nah cuma 

eko idak melok alumni 

angkatan 2006 kan jadi setiap 

bulan kumpul gitu kerumah 

ini bulan depan kerumah ini 

gantian diroling kumpul  

361 P Masih sering mbak yo kumpul 
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362 samo kawan SMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti sahabat 

menurut subjek 

orang yang bisa di 

ajak berbagi suka 

duka  

363 S Masih-masih  

364 

365 

366 

P  Kapan mbak kumpul 

berkomunikasi dengan 

sahabat itu ? 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

S Bulan kemarin ah bukan bulan 

kemarin tanggal 1 kemarin 

sebabnyo kan bulan kemarin 

kan puaso kan lebaran jadi 

tanggal 1 ini dirangkap 2 

bulan samo bulan ini mungkin 

bulan depan kumpul  

lagi  

375 

376 

378 

379 

380 

P Jadi komunikasi samo 

kawannyo jugo masih bagus 

mbak yo, arti sahabat 

menurut mbak sendiri itu apo 

mbak ? 

381 

382 

383 

S Sahabat apo yo orangnyo bisa 

diajak berbagilah suka duka 

kan bisa dia ajak curhat 

384 

385 

386 

387 

P Yang menghambat hubungan 

harmonis antara mbak 

dengan lingkungan sekitar itu 

apa mbak ? 

388 

389 

S Apo ye apo yang 

menghambat dak katek si  

390 P Bagus ? 

391 S Bagus galo ha a 

392 

393 

394 

P Dimana mbak berkumpul 

dengan sahabat-sahabat saat 

remaja ? 

395 

396 

S Biasonyo si jalan-jalan itulah 

kadang kumpul disini dulukan 
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397 

398 

399 

400 

401 

belum ado kan lahat ni kayak 

ini paling lematang Mtq sano-

sanolah paling ngumpulnyo 

jalan kemano rumah siapo 

paling itulah  

402 

403 

404 

P Yang dapat dipercaya untuk 

membuat mbak bahagia itu 

siapa mbak ? 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengatakan suami 

orang yang dapat 

membuat bahagia, 

harapan subjek 

terhadap teman 

dekat bisa 

membuat 

pertemanan dapat 

mempererat 

silaturahim   

405 S Ya suami pasti suami tulah  

406 

407 

408 

P Pengalaman yang paling 

berkesan selama mempunyai 

teman dekat apa mbak ? 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

S Yo itulah biso di ajak susah 

senang samo-samo jadi kito 

ado masalah beceritonyo 

samo dio kan cuma jingok-

jingok jugo orangnya 

alhamdulillah selama ini idak 

idak saling sampe-sampe idak 

biso di ajak nyimpen rahasia 

lah   

418 

419 

P Biasonyokan galak didepan 

lain dibelakang lain biasonyo 

420 S A ah itu biasonyo  

421 

422 

423 

P Harapan mbak kedepannyo 

ketiko mempunyai teman 

dekat itu apo mbak ? 

424 

425 

426 

427 

428 

S Yo tambah tambah inilah yo 

tambah mempereratlah tali 

silaturahim jadi tambah bukan 

lagi kayak sahabat kan kayak 

keluargo  

429 

430 

P Pernah cemas dak mbak 

punya teman dekat apo 
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431 

432 

433 

takutnyo gek pas kito cerito 

gek diceritokannyo lagi samo 

wong lain 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

S Pernah si kito bukannyo ini 

lah pasti lah namonyo kito 

ado pikiran was-was kayak itu 

pasti ado cuman kan balek 

lagi ke kawannyo kito jugo 

kan ngomong nyerito cerito 

itu milih-milih kito kan lah 

ketengokan ow wong ini cak 

ini wong itu kayak itu kan 

idak sembarang wong harus 

ceriti ini ini idak cuma ado lah 

sikok dua yang biso di ajak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek memilih 

teman curhat yang 

dapat dipercaya 

supaya 

mengurangi 

kekhawatiran 

terhadap teman 

dekat   

446 

447 

P Takutnyo kan nyampe-

nyampe 

448 S Yo 

449 

450 

P Apakah mbak menyukai 

kesendirian  

451 

452 

453 

454 

455 

456 

S Sendiri itu cak mano ye 

senang tu idak cuman terlalu 

rame idak paling yo ngumpul-

ngumpul itu paling yo 

kegiatan itu sedang-sedang 

be dak pulo rame nian  

457 

458 

459 

460 

P Kalau seandanya mbak punya 

teman dekat apo yang mbak 

rencanakan untuk kedepan 

nyo 

461 

462 

463 

S Yo itulah jadi keluargo bae lah 

e e bukan lagi sahabat bukan 

lagi teman kan 

464 P Pernah menemui kesulitan 
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465 dalam berteman ? 

466 S Idak Alhamdulillah  

467 

468 

469 

P Mbak pernah merasa bahwa 

waktu itu terlalu lama berlalu 

ketika di tinggal tugas ? 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek menunggu 

kepulangan suami 

merasa sehari rasa 

seminggu begitu 

lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 

471 

472 

473 

S Pasti sehari rasa seminggu 

seminggu rasa sebulan 

sebulan rasa setahun cak 

itulah kiro-kiro  

474 P Dak selesai-selesai 

475 

476 

S Ai kapan balek kan ditinggal 

setahun hampir setahun itu 

477 

478 

P Kalau lah nak seminggu nak 

balek itu ? 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

S Itu lamo teraso lamo 

seminggu pertamo dio pegi 

lamo cuma kalau lah 

pertengahan tahun dak cepat 

nian cuma pas nak balek 

seminggu apo duo minggu 

sebulan nak baleklah nah 

sebulan itu raso lamo nian 

lagi raso dak nyampe-nyampe 

tanggal segitu baleknyo kan 

dem   

490 

491 

492 

P Dimano situasi yang 

membosankan dalam 

pernikahan mbak ? 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

S Dak katek si Alhamdulillah 

idak katek kami tu itulah 

enaknyo kami tu jadi kalau 

dio dak katek dirumah jadi 

aku tu meraso sepi nah 

berhubung nah dio tadi biso 
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499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

cak mano lah e ngomokannyo 

jadi kalau dio pegi be ditanyo 

baru berangkat kapan balek 

nah cak itu berhubung dio 

biso nyenangi tadi e maksud 

aku jadi dak  

pernah si Alhamdulillah 

belago-belago  

dak pernah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

sepi ketika 

ditinggal suami 

tugas karena 

menurut subjek 

suaminya 

menyenangkan 

subjek 

mengatakan 

setelah 10 tahun 

pernikahan belum 

ada pertengkaran   

508 

509 

P Jadi sepi nian amen dio lagi 

pegi ? 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

S Asli aku lah sepuluh tahun 

nah dengan dio dak pernah 

sekali be belago paling yo 

pastilah tolong ado sapui ini 

pa rumah paling itulah kalu 

nak itu idak si Alhamdulillah  

516 P Berarti biso buat senang nian 

 517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

S E a ah wong nyo jugo 

ramantis kan ayo ma dio 

ngajak kito jalan kemano hari 

ini minggu ini kemano besok 

kemano nah Alhamdulillah 

ketemu yang cak itu jadi dak 

pulo  

524 

525 

P Apakah mbak merasa kosong 

atau tidak puas mbak ? 

526 S Idak Alhamdulillah  

527 

528 

529 

P Bagaimana cara mbak 

mengatasi kesendirian dalam 

rumah tangga ? 

530 

531 

532 

S Yo anak tadi jadi rame ado 

kawanlah minimal kan kalau 

belum ado anak teraso 
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533 

534 

535 

536 

537 

mungkin kan sepi anak lah 2 

kan rame jadi biso di ajak 

jalan kito ke plaza atau 

kemano kalau sepi men bosan 

dirumah 

538 

539 

P Pernah bosan dengan suami 

mbak ?  

540 

541 

S Dak pernah Alhamdulillah 

jangan 

542 

543 

544 

P Tidak pernah terpikir untuk 

berpisah saja dengan suami 

ketika di tinggal tugas ? 

545 

546 

S Dak pernah Alhamdulillah 

jangan  

547 

548 

549 

P Mbak pernah ada perasaan 

ragu untuk menghadapi 

kehidupan ? 

550 

551 

552 

553 

554 

S Ragu tu pastia ado biso dak 

aku cak itu manusiawi kan 

cuma itu lah yang namonyo 

hidup yo dijalani lah yo cak 

air ngalir yo cak itu  

555 

556 

557 

558 

P Cara mbak menghadapi 

kekhawatiran terhadap tugas 

suami dan rumah tangga 

bagaimana mbak ? 

559 

560 

561 

S Cak mano e yo paling itu lah 

berdoa paling ado pengajian 

jugo kan  

562 

563 

P Kalau ditugas ditempat yang 

rawan 

564 

565 

566 

S Nah itulah berdoa tulah was-

was itu pasti ado wong kito 

apo lagi cak kemarin kan 
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567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

pilkada pasti khawatir apo lagi 

nengok videonyo banyak 

luko-luko sampai 

pembunuhan di empat lawang 

sempat ditinggal kesitu yo 

cuman itulah bisonyo berdoa 

itulah minta dio sehat katek 

apo-apo balik lagi dengan 

selamat itulah paling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

pernah menyesali 

pernikahan 

dengan suami 

tetapi bersyukur 

senang dengan 

pernikahan, subjek 

tidak memikirkan 

hal buruk tentang 

suami atas dasar 

saling percaya 

 

 

576 

577 

P Apakah mbak pernah 

menyesali pernikahan  

578 

579 

S Dak pernah Alhamdulillah 

mala bersyukur 

580 

581 

P Mengapa tidak menemani 

suami tugas ditempat mbak ? 

582 

583 

584 

S Dak boleh jadi istri tadi harus 

selalu menunggu di asrama 

dak ikut suami tugas  

585 

586 

587 

P Apakah mbak pernah berpikir 

suami yang sedang bertugas 

itu selingkuh ? 

588 

589 

590 

591 

592 

S Idak yo intinyo saling percayo 

tadi komunikasi kalau dengar-

dengar omongan wong yo 

cuma balik lagi di kito di dio 

kan setia kan cak itu bae 

593 

594 

P Pas balek-baleknyo ado 

kecurigaan  

595 S Dak Alhamdulilah  

596 

597 

598 

599 

P Kapan kebutuhan biologis dan 

psikologis tidak terpenuhi 

membuat mbak merasa 

gelisah ? 

600 S Yo paling pas lagi ditinggal 
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601 

602 

603 

itulah tante ee mbak itu 

paling mbak kan jarang 

bertemu 

604 

605 

P Cara mbak mengatasinyo 

bagaimana mbak ? 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

S Yo dibawak happy be kumpul 

samo kawan tadi alumni tadi 

payo biar pun idak waktunyo 

arisan kan se wa kan 

sekabaran ayo kito ngumpul 

hari ini dimano buat ini buat 

apo buat bakso atau buat apo 

dirumah siapo  

614 P Sering berarti  

615 

616 

S Bukan lagi sering hampir tiap 

minggu 

617 

618 

P Apakah mbak pernah merasa 

gelisah dengan diri sendiri ? 

619 S Ndak si ndak lah 

620 

621 

622 

623 

P Baiklah mbak e terimakasih 

atas waktunya 

Asssalamualaiku 

warohmatullahi wabarokatu 

624 S Waalaikum salam  

 

 

 

 

 

 



177 

Hasil Verbatim Subjek Informan tahu 1 

Kode   : IT1/W1 

Nama   : GE 

Tanggal   : 21 Juli 2018 

Tempat   : Asrama TNI 

Pukul    : 13:00 WIB 

Jenis Wawancara  : Semi Terstruktur 

No P/S ISI WAWANCARA INTERPRETASI 

1 

2 

3 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi 

wabarokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek informan tahu 

memperkenalkan diri 

dan aktifitas sehari-

hari  

4 

5 

6 

S Walaikumsalam 

warohmatullahi 

wabarokatuh 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

p Saya tanti dari Universitas 

Islam Negeri raden fatah 

palembang ingin 

mewawancarai mbak 

sebagai subjek pendukung 

dari subjek saya mengenai 

skripsi saya kesepian pada 

Istri Tentara Nasional 

Indonesia yang ditinggal 

tugas mbak, nama mbak 

siapa ? 

18 S Gadis Eka Agustini  

19 P Umurnya berapo mbak ? 

20 S 34 tahun  

21 P Apakah mbak sudah 
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22 menikah 

23 S Sudah 

24 

25 

P Sudah mempunyai anak 

mbak ? 

26 S Sudah 

27 P Anaknya berapa mbak ? 

28 S 5 cowok semua  

29 P Yang paling tua mbak ? 

30 S Baru tamat SMA 

31 

32 

P Aktifitas sehari-harinyo apo 

mbak ? 

33 

34 

S Kebetulan kalau sekarang 

aku di les di  KPU  

35 

36 

37 

P Kalau aktifitas rumah 

masih mbak  yang 

ngerjakan ? 

38 

39 

S Yo masih dewek dak ado 

pembantu  

40 P Idak repot apo mbak ? 

41 

42 

43 

S Di katokan repot yo 

namanyo urusan keluargo 

paling dibantu jugokan   

44 

45 

P Hubungan mbak dengan 

subjek saya itu apo ? 
Hubungan informan 

tahu dengan subjek DI 
46 S Cuma tetanggo 

47 P Sudah lamo mbak ? 

48 S Sekitar setahun lebih 

49 

50 

51 

P Menurut mbak sendiri 

subjek saya itu gimana 

orangnya mbak ? 
Menurut informan 

tahu subjek DI 

orangnya baik supel 

pendiam 

52 

53 

54 

55 

S Wongnyo baik supel si dak 

banyak dak banyak dak 

banyak apo dak banyak 

ngomong memang 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

wongnyo pendiam tapi 

baik wongnyo ramah 

terutama dengan aku 

tetangga dewek kalau 

wong lain dak tau 

tanggapannyo cak mano  

62 

63 

64 

P Kalau samo tetanggo be 

dak ramah lah cak mano 

pulo 

65 

66 

67 

S Kalau dengan aku yo dak 

katek masalah wongnyo 

ramah baik 

68 

69 

70 

P Sering ngobrol sama mbak 

atau kumpul bareng cak itu 

mbak ?  

71 

72 

S Sering kalau sore apo apo 

kan sering  cerito  

73 

74 

75 

P Kalau ngobrol kiro-kiro 

ngobroli apo lah mbak e 

samo ini 

76 

77 

78 

79 

S Paling apo yo cerito-cerito 

itulah cerito-cerito rumah 

paling untuk kedepannyo 

apo paling cak-cak itu bae  

80 

81 

P Apakah subjek mempunyai 

teman dekat mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan subjek DI 

hanya mempunyai 

82 

83 

S Mungkin si dak tau jugo 

aku e  

84 

85 

86 

P Selamo disini ado kawan 

yang sering main 

kerumahnyo dak mbak ? 

87 S Banyak 

88 P Cewek ? 

89 S Ibu-ibu sinilah paling kan 
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90 

91 

yang namonyo kito 

tetanggoan ibu-ibu sinilah  

teman-teman asrama 

saja serta kesulitan 

dalam berbelanja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 P Kalau cowok mbak ? 

93 S Dak pernah lah  

94 

95 

96 

P Itu kawan kawan ibu-ibu 

asrama sini atau ibu-ibu 

kawannyo yang lain 

97 

98 

99 

S Yo paling ibu-ibu asrama 

sinilah tetanggo-tetanggo 

kito sinilah  

100 

101 

102 

103 

104 

105 

P Soalnya dio aslinyo bukan 

si katonyo mbak e, apakah 

dio punya kendala dalam 

kehidupan sehari-harinyo 

mbak dengan lingkungan 

sini ? 

106 

107 

S Cak nyo idak e wongnyo 

cukup  

108 

109 

110 

111 

112 

P Katonyo dio agak kesulitan 

kalau masalah nak belanjo 

agak susah katonyo mbak 

beda dengan tempat dio 

katonyo  

113 

114 

115 

116 

117 

118 

S Mungkin karena kan kito 

kondisi lain-lain kalau 

dilahat disamokan dengan 

bengkulukan lain bedakan 

caro sistem penjualan dari 

hargo beda  

119 

120 

121 

122 

123 

P Katonyo kalau nak belanjo 

susah nian nak nemukan 

barang atau nak beli apo-

apo itu dak tau dionyo 

walaupun lah lumayan 
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124 lamo disini  

 

 

 

 

 

 

Informan tahu tidak 

mengetahui subjek DI 

kesulitan dalam 

berbelanja  

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

S Yo kalau bukan orang sini 

dak tau lah mungkin 

dionyo karena bukan asli 

sini kalau asli sini kan tau 

kalau cak aku kan kalau 

asli sini sudah tau tempat  

belanjokan 

132 P Yo seluk beluknyo lah tau 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

S Yo seluk beluknyo lah tau 

kalau cak diokan memang 

bukan wong lahat paling 

cuma dengar-dengar be 

ow disitu ado ini paling 

sekedar itu 

139 P Yo 

140 

141 

142 

S Paling itu yo wajarlah 

kalau dio ngomong cak itu 

kan  

143 

144 

145 

146 

147 

P Katonyo walau lah 

bertahun-tahun kalau nak 

belanjo disini susah masih 

nak belanjo tempat dio 

tulah  

148 

149 

150 

S Mungkin dak tau jugo kito 

kan kalau masalah ke 

pribadi dio  

151 

152 

153 

154 

155 

P Tapi memang jarang 

tejingok kalau dio kepasar 

kemano mbak kalau beli 

sayur-sayur untuk sehari-

hari dimano mbak ? 

156 

157 

S Kepasar kewarung 

mungkin e  
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158 

159 

160 

P Jarang apo cak kito apo ke 

PTM ke sore itu pasar 

kaget 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

S Nah dak tau jugo kito 

kadang-kadang walaupun 

tetanggo jugo kito idak 

pulo samo-samokan tapi 

namonyo berumah tanggo 

pasti belanjo lah cak mano 

anak-anaknyo makan kan 

kalau idak belanjo  

169 

170 

171 

172 

P Apakah subjek itu pernah 

pergi meninggalkan 

asrama dengan kawan-

kawanyo 

Menurut informan 

tahu subjek tidak 

pernah keluar rumah 

apabila tidak ada 

urusan kantor dengan 

istri-istri TNI 

 

 

 

173 

174 

175 

S Kayaknyo dak pernah ye 

selamo aku liat disini dak 

pernah si 

176 

177 

P Dak pernah yo keluar 

dengan kawan-kawan 

178 

179 

180 

181 

S Paling yo pas kegiatan 

itulah kalau pas lagi ado 

kegiatan yo keluarkan 

sama ibu-ibu dalam sinilah  

182 

183 

P Kalau kawanyo dari luar 

dak pernah yo mbak ? 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

S Nah dak tau jugo si aku yo 

tapikan kalau didalam ini 

jarangkan biasonyo kami 

tu kalau pegi dengan wong 

lain tu kan biasonyo ado 

kegiatan itulah apo lagi 

termasuk dengan aku jugo 

seringkan pernah pergi 
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192 

193 

barang dengan kegiatan 

kantorkan tapi 

194 

195 

P Ow kegiatan kantor 

peginyo bukan jalan-jalan 

196 S Bukan jalan-jalan bukan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan subjek 

memiliki hubungan 

baik dengan keluarga 

 

 

 

 

 

 

197 

198 

P Perginya pun karena ada 

kegiatan kantor mbak yo 

199 S Yo kegiatan kantor  

200 

201 

201 

P Apakah subjek sering 

menemui orang tuanya 

mbak ? 

203 

204 

S Kemarin baru balek yo 

baru balek si  

205 

206 

P Wong tuo nyo pernah 

kesini dak mbak keluargo ? 

207 S Pernah jugo si  

208 P Sering atau jarang-jarang ? 

209 

210 

211 

S Mungkin jarang-jarang yo 

mungkin disitukan jauhkan 

paling sewaktu-waktu bae  

212 

213 

214 

215 

216 

P Menurut mbak sendiri 

selamo tetanggoan samo 

dio hubungan dio sama 

keluargonyo cak mano lah 

mbak  ? 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

S Baik cak nyo sering dengar 

sebab nyo aku kan dio 

nelpon itu kan sering cak 

nyo dak ado masalah 

dengan keluargo nyo baik 

bagus nggak ada masalah 

223 

224 

225 

P Mbak kan sering nyingok 

dio cak mano caro dio 

membagi waktunyo mbak 
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226 

227 

228 

ketika ngurus rumah 

tangga sendiri di tinggal 

suami mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan wajar jika 

subjek DI kesepian 

ketika di tinggal tugas 

tapi kalau bosan tidak  

229 

230 

S Biaso si kayak ibu-ibu yang 

lain  

231 

232 

P Apo pernah dengar dio 

ngeluh kayak gitu repot  

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

S Dak ah dak pernah wong 

nyo santai dio tu wongnyo 

selow jadi istilah kato tu 

pekerjaan digawekan 

dewek namonyo sering 

ditinggalkan jadinyo 

mandiri dewek tau dewek 

dak pernah wongnyo 

bagus lamo-lamo biaso 

242 

243 

P Padahal dio awalnyo biso 

dibantu wong tuonyo 

244 

245 

246 

247 

248 

S Yo biso tapi kan namonyo 

bini tentare tu kan harus 

ini harus siap kalau lah di 

tinggal cak itu kan kalau 

wong tuo jauh 

249 

250 

P Dak pernah tapi dio ngeluh 

atau  

251 S Dak dak pernah 

252 

253 

254 

P Dengan inihan anaknyo 

mbak apo anaknyo lagi 

rewel  

255 S Dak  

256 P Idak e 

257 

258 

259 

S E e yang namonyo anak-

anak sering marah 

biasolah punya anak nakal 
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260 kan tapi idak sewajarnyo 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

P Yo masih sewajarnyo mbak 

e apokah dio pernah 

ngomongkan ditinggalkan 

suaminyo ini meraso ado 

sesuatu yang hilang sepi 

apo bosan  

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

S Kalau sepi positiflah yo 

ditinggalkan laki yo tapi 

kalau bosan ku raso dak 

biso ngomong bosan si 

namonyo kito ditinggalkan 

laki tugas tu dak biso 

ngomong bosan yo kalau 

masalah sepi manusiawi 

lah wong ditinggalkan laki 

kan dak kemungkinlah dak 

sepi  

278 

279 

P Jauh dengan wong tuo 

jugo 

280 

281 

282 

283 

284 

S Yo jauh dari wong tuo jugo 

itulah hebatnyo istri 

Tentara ya itu walaupun 

sedih apo sepi itulah kito 

lawan harus dak biso  

285 

286 

287 

288 

289 

290 

P Tetap wanita tangguh 

mbak yo, jadi jarang kalau 

dio ngeluh sudah di 

nikmati kayak gitu ngeluh 

aduh ngapo lah nak nikah 

samo yang cak ini 

291 

292 

293 

S Ow idak buktinyo sampai 

saat ini masih bertahan 

berarti enak nikmati bae  
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294 

295 

296 

297 

298 

P Pernah dengar dio ribut-

ribut dengan 

pernikahannyo atau apo 

masalah kecik-kecik apo 

masalah anak  

 

 

 

 

 

 

 

Informan mengatakan 

hubungan subjek DI 

dengan suami baik-

baik saja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

S Setau aku si walau 

tetanggo aku dewek dak 

pernah yo tapi kito dak tau 

kan namonyo orang tapi 

kalau sampai terdengar 

keluar si nggak pernah  

305 

306 

P Dak pernah sampai 

terdengar dari 

307 S Dak pernah dak pernah 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

P Menurut mbak sendiri 

bagaimana cara subjek 

mengatasi 

permasalahannya mbak 

baik itu rumah tangga 

pernikahannya dengan 

anaknya cara dio mbak 

ketika di tinggal suami 

tugas  ? 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

S Yo caro dio tu samo 

dengan yang lain-lain si 

mungkin di sikapi baelah 

ye wong nyo karena kami 

ni kan istilah kato mau 

tidak mau harus mau biso 

dan tidak biso harus bisa 

jadi dijalani 

325 

326 

327 

P Dio pernah punya masalah 

dengan teman-teman 

akrabnyo dak mbak ? 



187 

328 S Kayaknyo dak ado si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informan 

tahu subjek bisa 

menjaga 

keharmonisan rumah 

tangganya  

 

 

 

 

 

 

329 

330 

331 

P Hubungannyo dengan 

kawan akrabnyo kayak 

mano ? 

332 S Baik galo  

333 

334 

P Biso beradaptasi dengan 

lingkungan  

335 S Biso lah  

336 

337 

P Tapi jarng keluar rumah 

mbak yo 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

S Yo memang wongnyo 

jarang keluar istilah kato 

memang wong nyo 

pendiam kan tapi idak 

wong nyo baik kalau lah 

cerito yo ngalir  

344 

345 

346 

347 

348 

P Menurut mbak apakah dia 

merasa kesulitan nggak 

dalam mengurus rumah 

tangganya ketika di tinggal 

suaminya mbak 

349 

350 

351 

352 

S Cak nyo idak enjoy bae 

biaso kan namanyo galak 

lah ditinggal tu biaso kan 

enjoy lah biaso ditinggal  

353 

354 

355 

356 

P Dio punyo teman dekat 

dak mbak di asrama ini 

yang dekat nian samo dio 

? 

357 

358 

359 

360 

361 

S Nah dak tau jugo si dak 

ngerti yo kito kalau yang 

dekat samo dio setau aku 

kalau bekawan yo 

bekawan galo yo banyak si 
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362 

363 

364 

tapi dak tau yang mano lah 

yang dio akrab nian dak 

ngerti kan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu tidak 

pernah mendengar 

subjek DI mengeluh 

ketika antar jempu 

anaknya  

365 

366 

P Tapi mbak tulah 

tetanggonyo 

367 

368 

369 

370 

S Ahah tetanggonyo dengan 

aku tulah paling kalau dio 

akrab nian siapo tu yo dak 

ngerti kito 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

P Menurut mbak sendiri 

apakah subjek bisa 

menjaga keharmonisan 

pernikahan nya mbak saat 

di tinggal suami nyo di  

asrama ? 

377 

378 

S Biso lah wongnyo setia cak 

nyo 

379 

380 

381 

P Dak pernah mbak tejingok 

atau dio keluar dengan 

wong lain 

382 S Dak ah dak pernah  

383 

384 

385 

P Kalau masalah pribadi 

kayak handphone kan kito 

dak biso 

386 

387 

388 

389 

390 

S A ae tapi kalau dilihat 

secara istilah kato tadi 

kasat mato yo orangnyo tu 

idak kayaknyo tipe setia 

wongnyo 

391 

392 

393 

P Hobby keluar-keluar 

belanjo atau poya-poya 

dak mbak ? 

394 

395 

S Dak jugo si wong nyo 

wong nyo sederhana  
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396 

397 

398 

399 

P Kalau seandainyo mbak 

berteman di sosial media 

dak samo subjek itu mbak 

? 

400 

401 

402 

403 

404 

S Ado di Whatsapp tapi 

paling kan di grup kami 

kalau ado berita-berita bae 

kan dak ado kito nak 

chattingan yo idak 

405 

406 

P Jarang dio muncul atau di 

grup-grup itu mbak 

407 S Jarang dak pernah  

408 

409 

410 

411 

412 

413 

P Pernah dengar dio buat 

status atau apo zaman 

sekarang kan udah 

canggih mbak e buat 

status galau tentang 

suaminyo  

415 

416 

S Idak pernah di nikmati nyo 

bae  

417 

418 

419 

420 

P Menurut mbak sendiri 

apakah subjek pernah 

memiliki kendala dalam 

mengurus anaknyo mbak ? 

421 S Dak ado 

422 

423 

P Caro dio biasonyo ngurus 

anaknyo cak mano mbak ? 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

S Yo biaso si cak mak-mak 

biaso tulah yo kalau pas 

anaknyo nakal yo 

dimarahinyo wajar 

namonyo dio nakal pagi-

pagi ngatar sekolah 

ngantar jemput biaso si 
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431 biaso si rutinitas ibu-ibu 

432 

433 

P Katek yang ngantar 

anaknyo yo mbak ? 

434 

435 

436 

437 

S Katek dio tulah karena kan 

sekolahan kebetulan di 

dalam sinilah jadi idak 

keluar 

438 P Ngantar pake motor biso ? 

439 S Biso pake motor  

440 

441 

442 

443 

P Kalau cak seandainyo lagi 

ujan lagi apo pernah 

ngomel-ngomel atau 

ngedumel cak itu mbak ? 

444 

445 

446 

447 

S Idak jugo si wongnyo idak 

pernah idak pernah ngeluh 

si setau aku tu begawe 

santai  

448 

449 

450 

451 

452 

453 

P Menurut mbak apakah 

subjek mampu 

mengerjakan tanggung 

jawab rumah tangga 

sebagai seorang istri mbak 

? 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

S Mampulah buktinyo dio 

sanggupkan sampai detik 

ini walaupun ditinggal 

suami masih biso anak-

anak tetap teurus rumah 

tangganyo tetap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 

461 

462 

463 

464 

P Apakah subjek sendiri 

pernah punya masalah 

dengan pernikahannya 

mbak karena salah satunyo 

wong yang dekat dengan 
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465 dio mungkin mbak tulah ?  

Menurut informan cara 

yang dilakukan subjek 

DI supaya tidak 

merasa kesepian 

dengan anak-anak dan 

ikut kegiatan asrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara subjek membagi 

waktu antara kegiatan 

asrama dengan tugas 

466 

467 

468 

S Kalau sampai saat ini dak 

ado cerito si harmonis 

wongnyo  

469 

470 

P Menurut mbak apakah 

subjek itu kesepian mbak ? 

471 

472 

473 

S Kalau di tinggal laki yo sepi 

lah tapi kan ado anak-anak 

hehehe 

474 

475 

P Caro dio ngatasi supayo 

idak meraso kesepian 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

S Yo paling dio dengan anak-

anaknyo tulah kalau kami 

kan di dalam asrama ini 

cak itulah kan paling si 

ngobrol sama tetanggo 

keluar kalo yo di rumah 

kito kan ado kegiatan jugo 

jadi idak terlalu teraso kan 

setiap hari ado kegiatan 

kayak jumat ado senam 

ado pengajian  

487 

488 

489 

P Subjek itu selain ibu rumah 

tangga kegiatannyo apo be 

mbak ? 

490 S Ibu rumah tangga tok 

491 

492 

493 

P Ibu rumah tangga tok yo 

memang dirumah itulah 

mbak e 

494 S Memang dirumah bae  

495 

496 

497 

498 

P Menurut mbak bagaimana 

cara subjek itu membagi 

waktu untuk mengikuti 

kegiatan asrama dengan 
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499 

500 

501 

502 

aktif sedangkan rumah 

tangganya di urus sendiri 

mbak ketika suami pergi 

tugas ? 

rumah  

 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

S Urusan rumah tanggakan 

urusan kita pribadi kalau 

kegiatan mau tidak mau 

kita harus ikut kegiatan 

kan walaupun sulit dibagi 

masih tetap kito bagi  

509 

510 

511 

P Kalau seandainyo bentrok 

mbak kegiatannyo hari apo 

be disini ? 

512 

513 

514 

515 

S Jumat senam kan kalau 

biaso senam pagi-pagi 

kalau anak-anak sudah 

sekolah 

516 P Ow selesai ngatar e e  

517 

518 

519 

S Habis ngatarkan biso 

kegiatan dak bakal bentrok 

lah dengan kegiatan 

520 

521 

522 

523 

524 

P Kalau seandainyo ni kito 

tebentrok samo kegiatan 

atau ntah anak lagi sakit 

atau cak mano dari pihak 

sini 

525 

526 

527 

528 

529 

S Biso izin idak mesti kito 

harus berangkat yo idak 

kalau memang kito ado 

kegiatan lain atau ado 

urusan lain biso izin 

530 

531 

532 

P Tapi izin nyo cuma 

beberapa kali atau ado 

batasan waktu dak mbak 
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533 izinnyo 

534 

535 

S Dak ado jugo dak ado 

batasan waktu izinyo  

536 

537 

538 

P Yo kito kan dak kalau 

seandainyo anak lagi sakit 

ntah berapo 

539 

540 

S Iyo iyo dak katek batasan 

waktu kalau kito  

541 

542 

543 

544 

P Menurut mbak sendiri yang 

membuat pernikahan 

mereka jarak jauh itu biso 

dipertahankan apo mbak ? 

 

Menurut informan 

tahu subjek DI saling 

percaya dengan suami 

untuk 

mempertahankan 

pernihkan  

545 

546 

S Mungkin saling percayo ye 

kan kepercayaan si  

547 

548 

549 

P Menurut mbak apa mereka 

berdua saling percayai 

atau gimana mbak ? 

550 

551 

552 

S Yo caknyo buktinyo sampai 

hari ini dak ado keluhan 

kan dak ado masalah  

553 

554 

555 

556 

557 

P Menurut mbak apakah 

subjek itu bisa menerima 

suami keluarga dan 

lingkungan yang baru 

mbak ? 

558 

559 

S Kayak nyo biso orang nyo 

supel biso bergaul  

560 

561 

562 

563 

P Cak mano caro dio kalau 

dengan keluargo dengan 

teman dengan suami nyo 

beradaptasi ? 

564 

565 

566 

S Yo biaso bae si caro kito 

namonyo kito orang timur 

pasti tau kan 
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567 

568 

569 

P Kalau dengan teman apo 

asyik atau memang dio 

nyo pendiam mbak ? 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

S Sekali lintas kalau orang 

belum kenal dio memang 

orang nyo pendiam tapi 

kalau sudah kenal sudah 

cerito wong nyo lah asyik 

lah ceritonyo enak ngalir 

576 

577 

P Ow berarti harus kenal 

dulu  

578 S Yo lah ngalir wong nyo 

579 

580 

581 

582 

583 

P Ah pernah nggak mbak 

subjek itu tertekan dengan 

pernikahan jarak jauhnya 

dengan suami dengan 

tugas-tugas di rumah 

Infroman tahu 

mengatakan subjek DI 

tidak merasa tertekan 

dengan pernikahan 

jarak jauhnya  

584 S Idak jugo si  

585 

586 

587 

P Walaupun kadang 

kerepotan kayak gitu nak 

ngantar anak 

586 

587 

588 

589 

590 

S Yo memang kadang-

kadang kerepotan yo kito 

jalanikan memang sudah 

kewajiban kito janji kito 

kayak gitu tu kan 

591 P Sudah ado janjinyo mbak e 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

S Yo bukannyo kito nikah 

samo tentera itu yo harus 

kayak gitu yo resikonyo yo 

kayak itu yo ditinggal 

ngurus anak dewek biaso 

itu kan yo harus kito jalani 

598 P Kalau dio pas dio lagi 
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599 

600 

601 

ditinggal pernah dak dio 

ngeraso bosan kayak itu 

nah 

602 S Dak pernah si  

603 P Menyesali pernikahan nyo 

604 S Idak lah dak pernah e e 

605 

606 

607 

P Apakah dia pernah merasa 

tidak diperdulikan dari 

lingkungan sekitar mabk ? 

Menurut informan 

tahu subjek merasa 

diperdulikan di 

lingkungan sekitar  

608 

609 

S Dak jugo si buktinyo 

dengan tetanggo baik bae  

610 

611 

612 

613 

P Kalau dari pihak 

asramanyo kalau suami 

lagi tugas diluar itu kayak 

mano mbak ? 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

S Yo kito saling membantu 

seandainyo ado apo-

apokan kito saling 

membantu yang jelas 

terbuka apo lagi kan 

dengan tetanggo kan kalau 

ado apo-apo yo kito 

ngomong yo slaing bantu 

membantu itulah 

623 

624 

625 

627 

628 

629 

630 

631 

P Kalau seandainyo mbak e 

yo kito dirumah kadang 

lampu mati atau banyu dak 

idup nah cak itu nah dari 

pihak asramanyo ado yang 

nyediai yang biso 

ngebantu istri yang di 

tinggal 

632 

633 

S Ado yo biso itu biso minta 

tolong kito  
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634 

635 

637 

638 

639 

640 

641 

P Menurut mbak sendiri apo 

pernah terbesit apo teliat 

kayak itu apo subjek tu 

nak cari yang lain yang 

ado didekat yang biso 

ngerewangi dio pegi 

kemano nah 

Informan tahu 

mengatakan di asrama 

TNI semua sama 

keluarga semua  

642 S Ui idak ui  

643 

644 

645 

P To jugo seandainyo dio 

punya kawan dekat 

suaminyo dak tau jugo 

646 

647 

S Nah dak tau jugo kito 

kalau yang itu kan  

648 P Ah a  

649 

650 

651 

S Kareno kito dak tau siapo 

kawan dekatnyo tu dak tau 

kan 

652 

653 

654 

P Berarti disini dak katek 

yang teliat kawan 

dekatnyo tu 

655 

656 

S Dak tau aku namonyo kito 

samo-samo galo kan disini  

657 P Rato disini 

Informan tahu 

mengatakan subejk 

lebih suka berdiam 

dirumah  

 

658 

659 

660 

661 

S Yo istilah kato kito kalau 

disini rato samo galo kan 

namonyo wong lain galo 

disini  

662 

663 

664 

665 

666 

P Idak cak wong tu mbak e 

punyo tetanggo kiri-kanan 

belakang depan ado yang 

sering di datangi yo terus 

nah tempat dio cerito  

667 

668 

S Yo rato sebab tetanggo 

nyo dengan aku dewekan 
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669 

670 

nila rato si dengan yang 

lain jugo rato samo 

671 

672 

673 

P Jarang nian keluar rumah 

untuk main ketempat 

kawan asrama  

674 

675 

676 

677 

678 

679 

S Kalau yang agak jauh e 

jarang mungkin yo tapi yo 

kalau dekat-dekat biaso 

lah namonyo kito 

sedepanan rumah samping 

kan sebelah 

680 

681 

P Yo cuma mbak depan nyo 

masjid  

682 S Lah iyo  

683 

684 

P Depan masjid samping 

jauh 

685 

686 

S Lah iyo paling dengan aku 

inilah paling  

687 

688 

689 

690 

P Paling ngeluh atau cerito 

menurut mbak sendiri 

apakah subjek itu suka 

dengan kesendirian mbak ? 

691 

692 

693 

694 

S Kuraso dak mau lah wong 

sendiri tu kan tapi mau 

tidak mau tapi dak jugo si 

a  

695 

696 

697 

698 

P Olehnyo dio kan galak 

dirumah be ujinyo jarang 

keluar dek kalau dak ado 

kegiatan dak keluar  

699 

700 

S Yo mungkin si kito dak tau 

jugo masalah pribadi  

701 P Apo senang dewekan 

702 S Dikatokan senang dewekan 
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703 

704 

jugo dio bekumpul-kumpul 

jugo senang kan  

705 

706 

707 

P Ado kan memang wong tu 

yang dak senang rame cak 

itu 

708 

709 

710 

711 

712 

S Idak si wong nyo kalau cak 

kami ni harus cak mano yo 

harus apo namonyo akrab 

dengan situasi berbaur 

dengan orang kan  

 

 

 

 

 

 

 

Menjadi istri TNI harus 

berbau dengan semua 

tetangga asrama serta 

istri-istri TNI lain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

713 

714 

715 

P Hubungan dio dengan 

lingkungan sekitarnyo 

bagus dak mbak ? 

716 

717 

718 

S Bagus baik galo dengan 

tetanggo baik dengan 

siapo be baik  

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

P Biasonyo kalau dio meraso 

bosan dengan tugas atau 

kegiatannyo dimano biaso 

tempat dio mencari 

kesenangannyo mbak 

ngilangkan raso bosan nyo 

itu mbak 

726 S Paling di rumah itulah yo  

727 

728 

729 

730 

P Bagaimana cara subjek 

mengatasi kesendiriannya 

dalam rumah tangga mbak 

? 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

S Cak mano yo paling yo 

sering ngobrol-ngobrol 

samo tetanggo kan kalau 

siang kalau kami si dak do 

dak do ini si walaupun di 

tinggal laki tu dak meraso 
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737 

738 

739 

sendiri cak itu kareno 

tetanggo itu samo cak 

keluargo kan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan 

ditinggalkan suami 

tugas tidak membuat 

istri-istri takut karena 

tetangga sudah 

seperti keluarga 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

740 

741 

P Ah kekeluargaan istri-istri 

TNI ini ee 

742 

743 

S Memang-memang kuat 

nah cak itu  

744 

745 

P Kalau digambarkan itu cak 

manolah kiro-kiro mbak ? 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

S Cak mano yo jadi istilah 

kato tadi kalau ado apo-

apo tu biaso be jadi teraso 

dengan tetanggo tu kayak 

keluargo walapun ditinggal 

jugo percayo jadi laki 

berangkat tadi kito saling 

percayo be kareno ado 

tetanggo yang jagoi kan  

755 

756 

757 

758 

P Biasonyo idak ditakutke 

apo istri yang ditinggal 

nyari lagi suami yang 

ninggalke nyari lagi jugo  

759 

760 

761 

762 

S Dak kebetulan setau aku si 

kebetulan di asrama ini 

dak ado yang kayak gitu 

Alhamdulillah setia galo  

763 

764 

765 

766 

P Walaupun sering dengar-

dengar uji wong agek 

ditinggal dio tugas dio 

nyari lagi gek disano 

767 

768 

769 

770 

S Memang banyak kadang-

kadang mungkin cerito si 

tapi kalau kenyataannyo 

dak ado cak nyo  



200 

771 

772 

P Mungkin kalaupun ado 

jugo idak seluruh mbak yo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan subjek DI 

merasa khawatir 

ketika suami tugas 

diperbatasan terutama 

keselamatan suami 

yang dikawatirkan  

773 

774 

775 

S Masih ke pribadi amsing-

masing itulah tergantung 

orang nyo tulah  

776 

777 

778 

779 

P Apakah pernah ada 

perasaan ragu untuk bisa 

mengahdapi kehidupan 

mbak ? 

780 

781 

782 

783 

784 

S Nah kito dak tau jugo 

kalau yang itu yo karena 

pribadi dio kan kareno 

setau aku kalau sekali 

lintas kito lihat yo idak lah  

785 

786 

787 

789 

789 

799 

P Yo kan ujinyo dio kan dulu 

tinggal dengan wong tuo 

ado wong tuo tinggal ado 

suami tibo-tibo ditinggal 

suami jauh pulo samo 

wong tuo  

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

S Seiring dengan waktu 

paham kito paham dewek 

mandiri dewek kuat dewek 

akhirnyo belajar dewek 

jadi dari situlah segalonyo 

nimbul itu selamo ini takut 

jadi berani selamo ini dak 

biso jadi biso  

809 

810 

811 

812 

813 

814 

P Kalau disini kan jauh-jauh 

asramanyo apo pernah nak 

dio ngomong takut jugo 

disini kan cuma mbak 

beduo dekatan yang lain 

agak jauh nah 
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815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

S Namonyo itu manusiawi 

lah namonyo kito betino 

kan sering lah takut itu aku 

jugo masih sering jugo 

takut kalau kadang laki dak 

ado tapi namonyo kito 

bertetanggo makonyo ku 

omongkan tadi kito harus 

biso tadi kito selamo ini 

takut jadi berani akhirnyo 

kareno kan kito di lingkup 

asrama ini kan kito dak 

ado ditinggal istilahnyo 

tetap di awasi tetap 

dikawani kan tetap di 

bantu jadi daka do ini nyo  

831 P Cuma perasaan be mbak e 

832 

833 

834 

S Yo namonyo perasaan 

wajarlah aku jugo takut 

kalau ditinggalke kan  

835 

836 

837 

P Apakah subjek itu pernah 

merasa kwatir dengan 

tugas suaminyo mbak 

838 

839 

840 

841 

842 

S Yo kalau meraso kwatir yo 

pastilah yang jelas kwatir 

keselamatan laki kan kalau 

kwatir yang lain tu yo 

nomor sekian  

843 

844 

P Kareno kalau ditugaskan di 

perbatasan 

845 

846 

S Nah itu kwatirnyo itu 

paling itu 

847 

848 

P Kalau kwatatirnyo takut dio 

punya yang lain lagi dak 
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849 mbak ? 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

S Cak nyo idak si kareno 

jarang sebabnyo kalau 

yang cak itu kadang-

kadang kalau di utan mak 

mano kito nak ketemu 

betino nah kan cak itu  

856 

857 

858 

P Kalau dio jauh cak itu 

sering dak teleponan cak 

itu nah samo suami 

859 

860 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

S Yo sering lah namonyo kito 

kan dunio sekerang ini 

tambah maju dulu be 

zaman dulu belum ado hp 

be lah surat-suratan apo 

lagi sekarang lah ado hp 

video callan jadi idak idak 

diraso jugo si sebenarnyo   

867 P Sudah biso lewat hp e 

868 

869 

870 

S Yo sudah biso lewat hp 

dak merasa rindu jugokan 

karena kito biso njiokkan  

871 

872 

873 

P Apakah subjek pernah 

menyesali pernikahannya 

mbak ? 

874 S Ndak lah dak pernah lah 

875 

876 

877 

878 

879 

P Baiklah mbak makasih atas 

waktunyo 

Assalamualaikum 

warohmatullahi 

wabarokatuh 

880 S Waalaikum salam  
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Hasil Verbatim Subjek informan tahu 2 

Kode   : IT2/W 1 

Nama   : NV 

Tanggal   : 21 Juli 2018 

Tempat   : Asrama TNI 

Pukul    : 10:30 WIB 

Jenis Wawancara  : Semi Terstruktur 

No P/S ISI WAWANCARA INTERPRETASI 

1 

2 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

memperkenalkan 

diri  

3 

4 

S Walaikumsalam 

warohmatullahi wabarokatuh 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

P Baiklah mbak perkenalkan 

nama saya tanti dari jurusan 

Psikologi Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang ingin 

mewawancarai mbak 

mengenai skripsi saya ah 

mbak sebagai subjek 

pendukung dari nyonya MC e 

boleh minta waktunya 

sebentar mbak  nama mbak 

siapo ? 

17 S Nama asli apo apo namo itu 

18 P Nama asli 

19 S NV  

20 P Aslinya dari mana mbak ? 

21 S Prabumulih  
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22 

23 

P Prabumulih umurnya berapa 

mbak ? 

24 S Umurnya 26 tahun  

25 P Mbak sudah menikah ? 

26 S Sudah 

27 

28 

P Sudah mempunyai anak 

mbak  

29 S Satu 

30 

31 

P E bertetangga sama ibu MC 

sudah lama mbak ? 

 

 

 

 

 

Hubungan 

informan tahu 

dengan subjek 

sebagai tetangga 

asrama 

32 S Lumayan lama 

33 

34 

35 

P Lumayan lama mbak ya 

dimana alamat rumah mbak 

sekarang mbak ? 

36 S Asrama Zipur 2  

37 

38 

P Aktifitas mbak sehari-hari apa 

mbak ? 

39 S Ibu rumah tangga 

40 

41 

P Ah hubungan mbak dengan 

ibu MC itu apa mbak ? 

42 S Cuma tetangga 

43 

44 

P Tetangga sering kumpul 

bareng mbak ? 

45 S Iya sering 

46 P Sering ngobrol ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

48 

49 

50 

51 

S Ee kan sering kumpul kalau 

ada kegiatan-kegiatan itu 

juga kalau tetangga sering 

kumpul-kumpulkan adek 

adek adek bayi 

52 

53 

P Ee apakah ibu MC punya 

teman dekat mbak ? 

54 S Eeee ada  
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55 

56 

P Sering bertemu dengan 

teman dekatnya mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan bahwa 

subjek sering 

keluar rumah jalan-

jalan dengan 

teman-temannya  

57 S A ah  

58 P Ketemunya dimana mbak ? 

59 S Di kompleks sinilah  

60 

61 

62 

P Kalau di datangi tamu dari 

luar kompleks mbak boleh 

dikompleks sini ? 

63 S Boleh asal izin dulu didepan 

64 

65 

P Biasonyo yang sering datang 

cewek atau cowok mbak ? 

66 

67 

68 

S Kalau cowok cowok cewek si 

asal kan sudah izin didepan 

ahah 

69 P Boleh mbak yo 

70 

71 

S Ae boleh asal sudah izin di 

depan  

72 

73 

74 

75 

P Ah apakah subjek pernah 

pergi dengan teman 

dekatnya mbak 

meninggalkan asrama  

76 

77 

S Untuk jangka waktu lama 

atau 

78 P Baru-baru sekarang ini  

79 

80 

S Dak maksudnyo pergi itu 

dalam jangka waktu lamo  

81 P Nggak main kayak gitu 

82 S Owh sering  

83 

84 

P Dengan kawan cewek apo 

cowok ? 

85 S Cewek  

86 

87 

P Kira-kira kemano mbak 

mereka  

88 S Paling jalan mbak jalan-jalan 
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89 

90 

biaso kumpul namanyo ibu-

ibu kan 

91 

92 

93 

P Apakah subjek sering 

menemui orang tuanya mbak 

? 

 

 

 

 

 

 

Informan 

mengatakan orang 

tua subjek jarang 

mengunjungi 

subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

95 

96 

97 

S Sering nemui tapi orang 

tuanya jauh mbak di Manado 

paling ya berapa tahun sekali 

ya gitu satu tahun sekali 

98 

99 

P Orang tua nya kesini pernah 

nggak mbak ? 

100 

101 

102 

S Kalau selama saya disini si 

belum pernah terlihat si 

mbak 

103 

104 

105 

P Apa pernah ibu MC bercerita 

atau ngomong sama mbak 

kangen sama orang tua ? 

106 

107 

S Ya itu pasti apa lagi jauh kan 

manado  

108 

109 

110 

111 

112 

P Apakah dia pernah berbicara 

kalau dia merasa kesepian 

ketika jauh dari orang tua 

dari suami sahabatnya mbak 

? 

113 

114 

S  Iya sering bercerita 

mengenai itu  

115 

116 

117 

118 

P Bagaimana subjek bisa 

membagi waktunya untuk 

mengurus rumah tangganya 

mbak ? 

119 

120 

S Ah gimana maksudnya mbak 

? 

121 

122 

P Ibu MC membagi waktunya 

gimana mbak ? 
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123 

124 

125 

126 

S Iya dia kan ibu rumah tangga 

paling ya itu nggak ada 

dibagi lah waktunya sebisa 

mereka  

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

menceritakan cara 

subjek MC 

membagi waktu 

kegiatan asrama 

dengan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

128 

129 

P Bagaimana cara subjek itu 

mengatasi permasalahaan 

nya mbak ? 

130 

131 

132 

S Ber bersosiali ber itu mbak 

gimana si mengatasi 

permasalahan nya 

133 

134 

P Iya mengatasi permasalahan 

nya  

135 

136 

137 

138 

139 

S Ow gitu kalau disini ada 

ketua kita serai keketua kalau 

permasalahannyo itu udah 

aggak agak apa tapi kalau 

bisa di atasi biasa ya di atasi  

140 

141 

142 

P Jadi dio biso mengatasi 

permasalahan nyo sendiri 

mbak e 

143 S Ae biso  

144 

145 

146 

P Apakah subjek terlihat 

kesulitan saat mengurus 

rumah tangga mbak ? 

147 

148 

S Tidak mbak orang nya itu 

gesit 

149 

150 

151 

152 

153 

P Cara dia mengatasi kegiatan 

rumah tangga nya itu 

bagaimana mbak supaya 

tidak terlihat susah gitu kalau 

sendiri? 

154 

155 

156 

S Kalau di lihat tu nggak si 

mbak memang orang nya tu 

lincah e e jadi kalau di lihat 
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157 susah tu ndak   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan bahwa 

subjek MC tidak 

memiliki 

permasalahan 

dengan lingkungan  

158 

159 

160 

P Apakah subjek pernah 

memiliki kendala saat 

mengurus anak-anak mbak ? 

161 S Ndak idak 

162 

163 

164 

P Dak pernah cerita anak nya 

lagi sakit atau gimana mbak 

? 

165 S Idak  

166 

167 

168 

169 

P Menurut mbak sendiri apakah 

subjek mampu mengerjakan 

tanggung jawab rumah 

tangga sebagai istri ? 

170 S Iya mampu sangat mampu 

171 

172 

P Gimana mbak bisa sibilang 

mampu mbak ? 

173 

174 

175 

176 

177 

S Ya dia bisa menghendel 

semuanya kalau memang 

saat suaminya lagi dak ado di 

tempat si dia bisa 

menghendel  

178 

179 

180 

P Apakah subjek pernah 

memiliki masalah dalam 

pernikahan nya mbak ? 

181 

182 

S Dengar dengar si nggak 

kurang tau juga ya  

183 

184 

185 

P Apakah subjek merasa 

kesepian ketika di tinggal 

tugas mbak ? 

186 

187 

188 

189 

190 

S Kayak nya si nggak juga si 

mbak tapi kalau kesepian tu 

ado mungkin dio biso 

menghibur dio dewek kan 

biar idak terlihat kesepian 
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191 kayak itu  

192 

193 

P Dengan cara apo lah mbak 

ee 

194 

195 

196 

S Yo itu lah jalan-jalan samo 

kawan jalan-jalan kumpul 

atau kayak mano mungkin  

197 

198 

199 

200 

P Bagaimana pendapat mbak 

sendiri dengan subjek 

dengan lingkungan sekitar 

mbak ? 

201 S Baik sosialisasinyo baik  

202 

203 

204 

P Pernah punya kendala 

dengan teman-teman 

dekatnyo mbak ? 

205 S Nggak ada 

206 P Dengan lingkungan nya mbak 

207 S Ndak bisa dia ini 

208 

209 

P Hubungan nya dengan anak 

bagaimana mbak? 

210 

211 

212 

S Hubungan nya baik lah mbak 

layaknya itu apa layaknya 

seorang ibu dengan anak  

213 

214 

215 

P Pernah terdengar dia punya 

masalah atau apa gitu mbak 

? 

216 

217 

S Nggak ada selama ini nggak 

ada 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

P Bagaimana cara subjek 

membagi waktu untuk 

mengikuti kegiatan asrama 

dengan aktif sedangkan 

keluarga nya di urus sendiri 

mbak ? 

224 S Kan kegiatan itu sore 
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225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

mungkin kalau ngurus 

keluarga kayak ngasih makan 

itu waktunya bisa dibagi lah 

mbak sesuai dengan 

kegiatan-kegiatan itu 

kegiatan nggak padat-padat 

nian  

232 

233 

234 

235 

236 

237 

P Ah menurut mbak sendiri apa 

yang membuat yakin subjek 

itu yakin dengan pernikahan 

jarak jauhnya dan tetap 

mempertahankan pernikahan 

nya  

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

S Mungkin kepercayaan saya 

saling sama-sama percaya 

lah mbak kepercayaan 

masing-masing lah mungkin 

di antara mereka itu saling-

saling percaya mungkin yang 

membuat mereka yakin  

245 

246 

247 

P Pernah terdengar mereka 

ribut apa punya masalah 

mbak ? 

248 S Ndak ndak  

249 

250 

251 

252 

P Menurut mbak sendiri apakah 

subjek bisa menerima suami 

keluarga dan lingkungan 

dengan baik ? 

253 S Ya bisa 

254 P Bagaimana mbak caranya   

 

 

 

 

255 

256 

257 

258 

S Bukti nya aja kalau mereka 

memang-memang bisa 

nerima kan sampai sekarang 

kalau seandainya dak biso 
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259 

260 

nerima mungkin lah ini lah 

idak si mbak lah idak lagi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

menceritakan 

subjek bisa 

menerima suami 

dengan baik 

sehingga membuat 

hubungan yang 

harmonis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261 

 262 

263 

264 

265 

P Apakah subjek pernah 

bercerita dia merasa tertekan 

dengan pernikahan jarak 

jauh mbak serta dengan 

tugas-tugas rumah  

266 

267 

S Ndak ada di cerita-cerita 

kayak gitu  

268 

269 

270 

P Jadi kalau dio di tinggal tugas 

itu pernah ngeluh atau 

meraso aduh bosan kayak itu  

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

S Paling ya bosan lah kayak itu 

aja yo jalan ndak ado dio 

ngomongi bosan atau ngapo 

lah paling dio ngajak jalan 

lah kito paling biar biso 

ngilangkan stres atau apo lah 

ye kito jugo dak tau kan yo 

namo nyo 

279 

280 

281 

P Dak pernah dio merasa 

menyesal dengan 

pernikahannya mbak e 

282 S Idak  

283 

284 

285 

286 

P Apakah dia pernah bercerita 

bahwa orang-orang 

disekeliling tidak 

memperdulikan nya mbak ? 

287 S Nggak dak pernah mbak 

288 

289 

290 

291 

291 

P Jadi dio merasa diperdulikan 

mbak disini antara 

lingkungan tentangga sama 

tetangga saling 

memperdulikan atau gimana 
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292 mbak   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

S Ya nama nya tetangga sama 

tetangga mbak kadang tu 

kan dak ado suami saling 

bantu membantu kalau dak 

ado suami butuh bantuan yo 

kito biso bantu yo bantu  

299 

300 

301 

302 

P Apakah subjek itu terlihat 

mempunyai permasalahan 

dalam rumah tangga nya 

mbak ? 

303 S Nggak mbak 

304 P Nggak ya 

305 S Nggak terlihat harmonis  

306 

307 

308 

P Ah menurut mbak sendiri 

apakah dia sempat berpikir 

untuk selingkuh ? 

309 

310 

S Kalau selingkuh si kayak nya 

si nggak si  

311 P Kenapa mbak ? 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

S Ya melihat hubungan rumah 

tangga mereka aja adem 

ayem nggak ada perselisihan 

mungkin ado mungkin 

mereka bisa ngatasinyo 

dewek kan jadi dengan 

mereka bisa mengatasi nyo 

dewek dak kemungkin dio 

nak selingkuh  

321 

322 

323 

P Biasanya kalau dia kumpul 

dengan teman-teman nya 

dimana mbak ? 

324 

325 

S Tempat ngumpul si mbak dak 

nentu si mbak yo paling 
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326 

327 

328 

tempat makan-makan atau 

idak belanjo-belanjo kayak 

itu kan  

mengatakan subjek 

MC sering kumpul-

kumpul dengan 

teman-teman dan 

berbelanja 

 

 

 

 

 

329 

330 

P Apakah subjek itu menyukai 

kesendirian mbak ? 

331 

332 

S Ndak dio malah senang kalau 

lagi rame kayak gitu 

333 

334 

P Kalau dirumah be pernah dak 

mbak di rumah be murung ? 

335 

336 

337 

338 

S Idak mbak wong nyo 

memang idak yang hobby 

apo diam diam tu idak wong 

nyo rame  

339 

340 

341 

P Apakah dia pernah 

mengalami kesulitan dalam 

berteman mbak ? 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

S Dak oleh nyo wong nyo idak 

milih dalam berteman jadi 

siapo wong yang nak 

berteman dengan dio 

welcome jadi untuk kesulitan 

nyari kawan itu idak  

348 

349 

P Kalau pernah punya masalah 

dengan kawan mbak ? 

350 

351 

352 

353 

354 

S Itu si selamo di sini si ndak 

yo kalau di lingkungan ini 

tapi kalau di lingkungan luas 

kayak nyo kurang tau jugo e 

yo 

355 

356 

P Apo dio pernah ribut-ribut 

kecik nah samo kawan  

357 

358 

359 

S Idak kalau disini mungkin 

kalau perselisihan kecik tu 

kalu ado e kito dak tau be 
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360 cuman untuk yang ini idak 

361 

362 

363 

364 

P Idak  ee situasi yang paling 

membosankan dalam hidup 

dio pernah dak mbak dio 

bercerito  

365 

366 

S Ndak pernah bercerito kalau 

masalah cak itu mbak  

367 

368 

P Aggak tertutup yo mbak 

kalau masalah pribadi  

369 

370 

371 

372 

S E e kalau masalah pribadi yo 

kalau masalah pribadi dio 

mungkin dio dak mau wong 

lain tau nah cak itu 

373 

374 

P Tapi kalau di luaran terlihat 

cak mano mbak ? 

375 

376 

378 

379 

380 

S Kalau di luaran dio tetap iyo 

ado masalah dak ado 

masalah dio pasti ketawo 

ceria pokoknyo dak do kayak 

dak ado masalah apo  

381 

382 

383 

384 

P Menurut mbak sendiri cara 

dia mengatasi kesendirian 

dalam rumah tangga nya itu 

bagaimana mbak ? 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

S Ya itu lah kumpul makan-

makan jalan-jalan paling 

kayak itu olehnyo kito setau 

aku wong nyo periang cak itu 

lah kito dak tau kalau dio lagi 

ado masalah atau idak 

masalah tu kan  

392 

393 

394 

P Caro dio mencari kegiatan 

lain selain jalan-jalan tu 

mbak untuk menghilangkan 
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395 

396 

rasa bosan nyo kegiatan apa 

aja mbak yang dilakukan ? 

397 

398 

S Paling ngikuti olahraga-

olahraga kayak itu lah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan subjek 

MC tidak khawatir 

dengan tugas 

suami karena 

mereka saling 

percaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

399 

400 

401 

P Menurut mbak sendiri subjek 

itu seperti apa bagaimana 

mbak ? 

402 

403 

S Baik periang ceria “bang di 

dalem koncinyo” 

404 

405 

406 

407 

P Apakah subjek pernah 

merasa ragu untuk 

menghadapi kehidupan nyo 

mbak ? 

408 

409 

S Kayak nyo nggak mbak yo e 

em  

410 

411 

412 

413 

P Apakah subjek pernah 

berbicara atau khawatir 

ketika di tinggal tugas oleh 

suami nyo mbak ? 

414 

415 

416 

S Ndak pernah cerita itu mbak 

kalau masalah itu jarang-

jarang 

417 

418 

419 

P Menurut mbak sendiri apakah 

subjek merasa kwatir ketika 

di tinggal suami ? 

420 

421 

422 

S Nggak mbak nggak khawatir 

karena mereka saling 

percaya  

423 

424 

425 

426 

P Menurut mbak sendiri itu 

yang membuat dia yakin itu 

gimana mbak dengan cara 

apa ? 

427 

428 

S Kita lihat kan kalau khawatir 

bentar-bentarkan nelpon 
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429 

430 

431 

432 

433 

dikit-dikit nelpon kalau lah 

seminggu takut selingkuhkan 

kalau ini ni idak wong nyo 

happy olehnyo biaso bae dio 

percayo dengan laki nyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan tahu 

mengatakan subjek 

MC memendam 

permasalahan 

sendiri 

434 

435 

P Apakah dia pernah menyesali 

pernikahan nya mbak ? 

436 S Nggak  

437 

438 

P Tapi dia merasakan kesepian 

itu mbak ? 

439 

440 

441 

S Pasti kesepian itu mbak 

setiap wong pasti merasakan 

kesepian kalau di tinggal  

442 

443 

444 

445 

446 

P Sepi nyo tu yang kayak mano 

mbak ketika di tinggalkan 

suami apo lah yang membuat 

kendala sampe merasa 

kesepian ? 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

S Ahah ya kesepian yang biaso 

be si dak do yang laju lupo 

makan apo yang segalo nyo 

tu idak biaso be kalau disini 

sepi memang sepi tapi idak 

yang meraso sampe apo lupo 

galo-galo tu idak masih ingat 

samo keluarga sama anak-

anaknyo tu terurus 

456 

457 

458 

P Tapi dio kalau samo keluargo 

meraso cak mano cak itu 

mbak ? 

459 

460 

461 

S Cak mano e dak tau jugo lah 

itu paling dio pendam dewek 

kalau masalah cak itu  

462 P Tapi subjek itu periang mbak 
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463 yo ? 

464 

465 

466 

S Yo jadi dak terlihat samo kito 

kalau dio ado masalah atau 

idak lagi sedih itu idak terliat  

467 

468 

469 

470 

P Baiklah mbak yo makasih 

atas waktunya 

Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh 

471 S Ee waalaikum salam  
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Hasil Verbatim  Pendukung Subjek 3 

Kode   : IT3/W1 

Nama   : WL 

Tanggal   : 20 Juli 2018 

Tempat   : Asrama TNI 

Pukul    : 16:00 WIB 

Jenis Wawancara  : Semi Terstruktur 

No P/S ISI WAWANCARA INTERPRETASI 

1 

2 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek informan 

memperkenalkan 

diri serta tempat 

tinggalnya 

3 

4 

S Waalaikum salam 

warohmatullahi wabarokatuh 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

P Baiklah mbak perkenalkan 

nama saya tanti dari 

Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang saya 

ingin mewawancarai mbak 

sebagai subjek pendukung 

dari subjek saya BT dengan 

judul skripsi saya Kesepian 

Pada Istri Tentara Nasional 

Indonesia yang ditinggal 

tugas boleh minta waktunya 

sebentar mbak ? 

17 S Iya boleh mbak 

18 P Namanya siapa mbak ? 

19 S Nama saya WL 

20 P Umurnya berapa mbak ? 

21 S Umurnya 29 tahun  



219 

22 P Sudah menikah mbak ya ? 

23 

24 

25 

S Sudah kalau sudah disini 

sudah menikah kalau belum 

menikah pasti ndak disini  

26 

27 

P Sudah mempunyai anak 

mbak ? 

28 S Sudah 2 anak  

29 

30 

P Alamat rumahnya dimana 

mbak ? 

31 S Di asrama zipur  

32 

33 

P Aktifitas sehari-hari apa 

mbak ? 

34 

35 

S Kerja kerja di Tk Muslimat 

Nadlatul Ulama  

 

 

Aktifitas sehari-hari 

subjek informan 

serta hubungan 

subjek BT dengan 

subjek informan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 

menjelaskan 

kegiatan yang 

biasa di ikuti subjek 

di dalam asrama 

Tentara Nasional 

36 P Guru oh cek gu 

37 S Iya guru TK  

38 P Guru guru Tk hehe 

39 S Hahaha iya guru Tk 

40 

41 

P  Apakah ibu mengenal subjek 

BT ? 

42 

43 

44 

45 

46 

S 

 

 

 

Mengenal karena kita 

berdekatankan iya dak terlalu 

akrab cuma kita tau 

bertetangga jadi sering ya 

berkomunikasi iya kan  

47 

48 

P Sering ngobrol-ngobrol 

didepan rumah ya mbak ? 

49 

50 

51 

S Sering tapi ya nggak terlalu 

tiap harikan karena saya 

kerja juga kan  

52 P Mbak kerja 

53 S  Iya kerja 

54 

55 

P Selain menjadi guru TK 

aktifitas mbak sehari-hari apa 
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56 mbak ? Indonesia 

57 

58 

59 

60 

S Paling kalau sore ikut 

kegiatan organisasi suami 

kayak gini kan seminggu tiga 

kali senin kamis sama jum’at  

61 P Kegiatannya apa aja mbak ? 

62 

63 

64 

S Kalau senin olahraga sama 

jum’at kalau kamis pengajian 

ibu-ibu  

65 

66 

P Anak mbak umurnya berapa 

mbak ? 

67 

68 

S Yang besar umurnya 5 tahun 

yang kecil umurnya 2 tahun  

69 P Ow sudah ado anak ya mbak  

70 S Ee  

71 

72 

P Hubungan mbak dengan 

subjek BT apa mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek informan 

mengatakan bahwa 

subjek BT sering 

keluar asrama 

untuk menemui 

ibunya dan kepasar 

73 S Ee sesama istri anggota ya 

74 P Ow sesama istri anggota  

75 S Iya hahah 

76 

77 

78 

P Apakah subjek BT 

mempunyai teman dekat 

mbak ? 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

S Kalau teman dekat disini 

rata-rata sama semua karena 

sama ibu-ibu kan kumpul 

kalau ada kegiatan organisasi 

kumpul arisan kan cuma 

kalau teman dekat diluar 

kayaknya ada cuma nggak 

terlalu tau kan  

87 

88 

89 

P Apakah subjek selalu pergi 

dengan teman dekatnya bu 

meninggalkan asrama ? 
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90 

91 

92 

93 

94 

95 

S Nggak paling kalu sama 

ibuknya pergi kepasar kayak 

gitu namanya ibu ya kepasar 

atau ngantar anaknya 

sekolah kalau sama teman 

jarang 

96 

97 

P Ee subjek sendiri ibu rumah 

tangga ya buk ? 

98 S Iya ibu rumah tangga  

99 

100 

P Apakah subjek sering 

menemui orang tuanya buk ? 

101 

102 

103 

104 

S Orang tuanya yang sering 

kesini jarang anak-anaknya 

kan satu sekolah satu belum 

jadi jarang 

105 

106 

P Jadi boleh kalau orang tua 

nyo nemui ke asrama ? 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

S Boleh nginep juga boleh tapi 

ah harus diketahui dari 

dinasnya siapa-siapanya kan 

sepupunya apa saudaranya 

atau orantunya kan kayak 

gitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek informan 

menjelakan 

bagaimana cara 

subjek BT 

membagi waktunya 

dalam mengurus 

rumah tangga  

113 

114 

P Kalau idak diketahui gimana 

mbak ? 

115 

116 

117 

118 

119 

S Kan kalau mau masuk di 

gerbang kan ditanya mau 

bertemu dengan siapa lama 

apa nggak kan siapanya kan 

kayak gitu  

120 

121 

P Kalau lama pasti ditanya ya 

mbak ? 

122 

123 

S Iya apa lagi kalau sampai 

nginep kan ditanya apa 
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124 hubungannya  

125 

126 

127 

128 

P Bagaimana subjek dapat 

membagi waktunya untuk 

mengurus rumah tanggganya 

sendiri mbak ? 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

S Saya kalau sering libur 

sekolah tu liat kalau pagi 

masakkan kalau siang 

kebetulan anaknya masuk 

siang jadi kalau siang 

ngantar anaknyo nanti sore 

jemput sebelum magrib antar 

anaknyo ngaji  

137 

138 

139 

P Berarti kegiatan rumah 

tangganya dilakukan oleh dia 

sendri  

140 

141 

S Iya nggak ada yang bantu 

asisten  

142 

143 

144 

145 

146 

P Iya kayak asisten rumah 

tangga, sering ngeluh dak 

mbak dengan kegiatan 

rumah ketika di tinggal 

suaminya tugas ? 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

S Kalau ibu-ibu itu kalau 

ngeluh ditinggalkan tugas 

nggak tapi ya cuma anak-

anak kadangan bandel ya 

pasti kita ada cuma kalau 

ngeluh terlalau berlebihan itu 

nggak ngeluhnya kayak 

mano ya ya ibu rumah 

tangga lah kalau lagi capek 

itu kan ada rasa kesel cuma 
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157 nggak terlalu berlebihan  

158 

159 

160 

P Kalau lagi ngobrol-ngobrol 

sering ngomong aduh susah 

di tinggal suami  

 

 

 

 

Subjek informan 

menceritakan anak 

subjek BT nakal 

rumah belum 

selesai dibereskan 

sudah diberantakin 

lagi  

161 

162 

163 

164 

S Nggak paling ini si nakal 

orang belum selesai udah 

diberantakin namanya ibu-

ibu kan 

165 

166 

P Idak ngeluh karena di tinggal 

suami ? 

167 S Nggak  

168 P Susah repotnya gitu mbak ? 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

S Nggak paling apa nanti siang 

ngatar anak kayak gitu cuma 

nggak terlalu ngeluh 

berlebihan nggak karena 

mungkin sudah tau tugas 

suaminya kayak gitu  

175 

176 

177 

P Cara subjek mengatasi 

permasalahan di asrama 

gimana mbak ? 

178 

179 

S Kalau di lihat si kayaknya 

diam orangnya 

180 P Diam ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 S Ee diam  

182 

183 

184 

P Pernah punya masalah sama 

teman lingkungan gitu mbak 

? 

185 

186 

187 

188 

189 

S Kalau masalah nggak ada 

kalau yang terlalu berlebihan 

cuma kalau ibu-ibu kalau 

cuma tersinggung sedikit-

sedikitkan ada kalau 
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190 

191 

berantem-berantem kayak 

gitu nggak   

 

 

 

 

 

 

Informan 

mengatakan 

hubungan subjek 

dengan lingkungan 

saat beradaptasi 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

193 

P Paling besenggolan omongan 

be mbak ? 

194 

195 

196 

S Iya kalau sudah diam 

beberapa hari kemudian akur 

lagi  

197 

198 

199 

200 

201 

P Terus ah kalau subjek 

lingkungan ini 

berkeluargakan ada nggak 

yang nggak dekat sama 

subjek 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

S Setau saya nggak ada si 

kalau kita itu kalau lagi 

organisasi ngobrol-ngobrol 

tapikan nggak semuanya 

ngumpul bareng pasti ada 

yang kesini ada yang kesini 

tapi bukan berarti berantem 

itu bukan  

210 

211 

212 

P Selama disini cara dia 

dengan lingkungannya 

gimana mbak ? 

213 S Biasa aja  

214 

215 

P Bisa beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar ? 

216 

217 

218 

S Sering suka ngobrol kayak 

gitu cuma saya yang jarang 

keluar  

219 P Mbak yang jarang keluar 

220 

221 

222 

S Yo kadang-kadang seminggu 

sekali keluar karena kerjakan 

pulang capek  



225 

223 

224 

225 

P Ow jarang keluar-keluar 

ngobrol kayak gitu didepan 

rumah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 

mengatakan bahwa 

subjek menikmati 

kegiatannya 

sehingga tidak  

terlihat kesulitan 

dalam mengurus 

anak sendiri 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

S Jarang apa lagi saya kan 

punya usaha kecil-kecilan 

buat kue ulang tahun kalau 

ada orderan kan sore nggak 

keluar cuma kalau lagi nggak 

ada orderan kumpul gitu kan 

232 

233 

234 

P Disini ibu-ibunya sering 

kumpul-kumpul kalau sore 

buk ? 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

S Kadang-kadang si tergantung 

mungkin dalam jangka dekat 

ini ndak karena anak-anak 

baru masuk sekolah mungkin 

capek habis ngatar anak 

sekolah  kalau dulu sering 

apa lagi kalau habis kegiatan 

kan  

243 

244 

245 

P Cara dio dengan kawan atau 

dengan tetangga-tetangga 

gimana mbak ? 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

S Cak mano e kalau galak tu 

nggak sombong juga nggak 

kalau moodnya lagi bagus 

mungkin enak kalau dia lagi 

capek anaknyo bandel 

mungkin agak diam  

mungkin kurang moodnya  

253 

254 

P Dio jarang keluar rumah atau 

sering keluar rumah mbak ? 

255 S Sering keluar rumah  

256 P Apakah subjek terlihat 
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257 

258 

259 

kesulitan saat sendiri disaat 

mengurus rumah tangga 

mbak ?  

260 

261 

262 

263 

264 

265 

S Nggak kalau liat dia sering 

antar anak itu nggak kalau 

itu sering kita lihat kalau dia 

terlihat sulit tukan terlihat 

riwet gitu tapikan terlihat 

santai 

266 

267 

P Jadi dia menikmati dengan 

kegiatan dia ? 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

S Sepertinya dia menikmati 

karena nggak terlalu ini kan 

anaknya udah besar-besar 

semua kan satu kelas 4 SD 

satunya umur 4 tahun ndak 

terlalu kan kalau masih bayi 

kan pasti hahah 

275 

276 

277 

P Subjek pernah mengeluh apa 

suami saya ninggal tugas 

atau gimana gitu mbak ? 

278 

279 

280 

281 

282 

S Nggak karena sudah ada 

perjanjiannya kan jadi sudah 

tau sebelum nikahkan dikasih 

tau nanti kayak gini nggak 

bakalan ngeluh lagi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informan 

subjek merasa 

pusing ketika capek 

283 

284 

285 

286 

P Tapi yang nama nya 

manusiawi mbak ya kita tidak 

bisa lah tidak bisa dipungkiri 

kadang  

287 S Tapi kalau itu nggak si 

288 

289 

P Jarang kalau cerita-cerita 

sama ibu disini 

290 S Jarang  
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291 

292 

293 

P Apakah subjek pernah 

memiliki kendala dalam 

mengurus anaknya buk ? 

dan anaknya 

bandel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informan 

pernikahan subjek 

romantis 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

S Kayaknya nggak paling ya itu 

tadi kalau anak bandel ya itu 

pusing namanya ibu-ibu e 

lumrah lah saya juga kayak 

gitu kalau anak lagi bandel 

capek pasti pusing lah pasti 

marah itu kendalanya ibu-ibu 

kalau dalam mengurus anak 

ya kalau yang lain nggak 

303 

304 

P Kalau masalah yang lebi 

serius  

305 S Nggaklah  

306 

307 

308 

309 

P Menurut mbak apakah subjek 

mampu mengerjakan tugas 

rumah tangga sebagai 

seorang istri  

310 S Mampu kayaknya mampu 

311 

312 

P Mampunya dalam hal apa 

mbak ? 

313 

314 

315 

316 

317 

S Kalau ngurus anaknya 

mungkin ngasih makannya 

gitu kan atau pendidikannya 

ngantar jemput sekolah 

ngantar jemput ngaji  

318 

319 

P Itu dilakukannya sendiri 

mbak ya  

320 S Iya nggak ada tukang ojek  

321 P Nggak ada tukang ojek gitu 

322 

323 

324 

S Ya paling kalau hujan nelpon 

bapaknya kan karena dia kan 

nggak bisa bawak mobil 
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325 

326 

paling gitu kalau ujan kalau 

cuaa bagus dia  

327 

328 

329 

P Apakah subjek pernah 

memiliki permasalahan dalam 

pernikahan mbak ? 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

S Kalu menjurus ke rumah 

tangga pribadi kurang tau ya 

hahaha karena kita kan 

jarang mengurusi rumah 

tangga orang seutuhnya 

hehe kalau dengar-dengar 

nggak ada romantis-romantis 

aja 

338 

339 

340 

341 

342 

P Kalau ah keinginan dio 

biasonyo ketemu dengan 

kawan-kawan dekat yang 

beda jenis kelamin datang 

nggak mbak ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 

menceritakan cara 

subjek membagi 

waktu antara 

kegiatan rumah 

dengan asrama  

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

S Nggak pernah kalau beda 

jenis kelamin sama istrinya 

misalnya suami istri datang 

kerumahnya kayak gitu kalau 

jemput-jemput ketemu 

kawan ngobrol cewek rata-

rata  

350 P Nggak ada cowok mbak ya 

351 S Ada paling adik kandungnya  

352 

353 

P Bagaimana pendapat mbak 

mengenai subjek BT mbak ? 

354 

355 

S Orangnya enak nggak terlalu 

apa sibuk ngurusi orang lain  

356 

357 

358 

P Bagaimana hubungan dia 

dengan lingkungan sekitar 

mbak ? 
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359 S Bagus  

360 

361 

362 

363 

364 

P Bagaimana cara subjek 

membagi waktu untuk 

mengikuti kegiatan asrama 

dengan mengurus keluarga 

mbak ? 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

S Karena kegiatan di asrama ni 

sore jadi mungkin bisa dia 

membagi waktu kan kalau 

pagi dia masak siang dia 

ngantar anak karena pas lagi 

kegiatan jam anaknya pulang 

paling dia izin sebentar dia 

jemput anaknya baru lanjut 

lagi kegiatan  

374 P Boleh izin? 

375 

376 

377 

378 

379 

S Iya karenakan nggak ada 

yang jemput suaminya kan 

nggak ada kalau ada 

suaminya suaminya bisa 

nyemput  

380 

381 

P Jadi dia nggak pernah makai 

go-jek atau apa mbak ya 

382 

383 

S Disini nggak ada go-jek 

adanya ojek disini hahaha 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

P Ow nggak ada go-jek e apa 

dia pernah ngomong sama 

mbak kalau dia merasa yakin 

dengan pernikahan jarak 

jauh sedangkan suaminya 

ditugaskan nggak takut 

suaminya selingkuh atau 

gimana ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 392 S Kalau ngomongi yakin secara 
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393 

394 

395 

396 

397 

398 

langsung nggak kalau sering 

ngobrol-ngobrol yakin karena 

kita kan dari dinaskan ada 

pertanggung jawabanya jadi 

ya Insya Allah nggak bakal 

bisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

subjek bisa 

menerima tugas 

keadaan suami 

dengan baik 

sehingga tidak 

merasa terbebani 

dengan tugas-

tugasnya 

399 

400 

401 

402 

P Nggak ee apakah terlihat 

subjek bisa menerima 

suaminya mbak dengan 

lingkungan sekitar ? 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

S Bisa kalau udah disini udah 

berpa tahun pasti bisa 

kecuali pengatin baru harus 

beradaptasi dia kan udah 

kurang lebih 11 tahun 

menikah sudah bisa lah 

409 

410 

P Cak mano mbak cara dia 

menerimanya  

411 

412 

413 

414 

415 

416 

S Ya nggak merasa terbebani 

dengan apa pun apa di 

tinggal tugas harus ngurus 

anak sendiri harus mengikuti 

kegiatan disini santai 

dibawak santai dijalani lah  

417 

418 

419 

420 

P Apakah dia pernah ngomong 

atau tertekan dengan 

pernikahan dia jarak jauh itu 

mbak ? 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

S Nggak cuma kalau bilang 

rindu ya pasti ya namanya 

ditinggalkan kalau dia bilang 

kangen gitu itu wajarlah kan 

namanya orang jauh 

seminggu aja ditinggal pasti 
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427 

428 

kangen apa lagi hampir 

setahun 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

P Kalau di tinggal 

komunikasinya bagus nggak 

mbak sama suaminya  apa 

kan tetanggaan ni mbak 

sering dengar-dengar 

teleponan atau gimana tu 

mbak ? 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

S Kalau komunikasi kalau lagi 

sinyal lagi bagus bagus 

namanya sinyal diperbatasan 

kan sinyalnya kadang ada 

kadang nggak tergangtung 

yang disananya tapi sering 

kok nelpon berusaha mecari 

sinyal menghubungi 

keluargakan  

445 

446 

447 

P Komunikasi subjek dengan 

suaminya bagus atau 

bagaimana mbak ?  

448 S Bagus  

449 

450 

P Hubungan pernikahan 

mereka ? 

451 

452 

S Sering bercanda jarang 

marah-marah jarang 

453 

454 

P Suaminya jarang marah-

marah 

455 

456 

457 

458 

S Jarang bahkan dak pernah 

dengar dia marah-marah 

paling marahi anaknyo 

namonyo anakkan  

459 

460 

P Apakah subjek pernah 

merasa tidak diperdulikan 
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461 

462 

463 

oleh lingkungan sekitar 

ketika di tinggalkan suaminya 

tugas  

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

diperdulikan 

lingkungan sekitar  

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

S Nggak karena kita kan satu 

lingkungankan saling 

menjaga saling apa ya saling 

melengkapi lah sama-sama 

kayak ditinggal tugas anak 

sakit pasti ada yang bantu 

bawak kerumah sakit gitu 

saling mendukunglah disini   

472 

473 

474 

P Apakah subjek pernah 

sempat berpikir untuk 

selingkuh bercerita-cerita 

475 

476 

477 

478 

S Kalau bercerita-cerita nggak 

ada cuma kita ya nggak tau 

hati orang ya hahaha cuma 

Insya Allah nggak 

479 

480 

481 

P Pernah ngga dia bercerita 

tentang teman lamanya gitu 

tentang-tentang masalalunya 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

S Paling kalau cerita tentang 

teman SMA dulu kayak gitu 

apa dulu berteman sekarang 

udah pisah kalau bercerita-

cerita kayak gitu nggak 

pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informan 

subjek tidak begitu 

menyukai 

488 

489 

490 

P Kalau bercerita dulu saya 

punya mantan pacar atau 

gimana gitu mbak 

491 

492 

493 

494 

S Kalau sama saya nggak 

pernah taunya kalau pacaran 

dari sekolah dulu udah sama 

bapaknya ini tau tau nengok 
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495 

496 

foto-foto dimedia sosialkan 

mulai dari SMA  

kesedirian jika ada 

teman cerita  

 

 

497 

498 

p Mbak apakah subjek 

menyukai kesendirian mbak ? 

499 

500 

501 

502 

S Nggak dia senang rame-rame 

maksudnya kalau ada teman 

ngobrol-ngobrol gitu nggak 

suka menyendiri 

503 P Sering keluar rumah mbak ? 

504 

505 

S Insya Allah paling itu tadi 

ngantar anak paling kepasar  

506 

507 

P Kalau untuk kegiatan lain 

mbak ? 

508 S Paling dio ikut eurobik 

509 P Ow hobby eurobik 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

S Yo dulu kan mungkin postur 

tubuhnya lebih agak besar 

jadi pengen ngecilinkan 

namanya kita kalau udah 

gendut tu kan pasti sesek 

makanya dia ikut eurobik 

paling kayak minggu pagi 

ado di MTQ tu ado senam 

bersama sama anaknya tapi 

anaknya dua-dua ikut nggak 

perlu ditinggal sendiri nggak 

perlu 

522 

523 

P Ow jadi kalau ibunya pergi 

pergi juga mbak ya  

524 

526 

S Iya kalau anak yang besar 

sekolah yang kecil di ajak  

527 

528 

529 

P Jarang dirumah kalau 

seandainya ada kegiatan 

keluar ya mbak ? untuk 
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530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

menyediri adakan mbak 

orang-orang jarang keluar 

rumah gitu mungkin menurut 

mereka ada hal-hal yang 

lebih penting dari pada hal-

hal cari-cari hiburan diluar 

gitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 

mengatakan subjek 

bisa bertahan 

sehari untuk tidak 

keluar dari rumah  

537 

538 

539 

540 

541 

S Nggak nggak pernah dirumah 

itu sama anak-anaknya kalau 

keluar setau saya kepasar 

ngantar jemput anak sama 

eurobik itu   

542 

543 

P Jadi kalau keluar sama anak 

kayak gitu  

544 

545 

546 

547 

S Apa arisan ibu-ibukan sama 

kawan SMA kan tapi anak-

anak tetap ikut nggak ada 

yang nunggu kan  

548 

549 

550 

551 

552 

553 

P Kalau dirumah mbak kira-kira 

subjek itu bertahan nggak 

sehari nggak keluar rumah 

seandainya nggak ada 

kegiatan diluar rumah ni 

kayak gitu 

554 S Bertahan  

555 

556 

557 

P Kalau dalam keramaian 

senang ramai-ramai banget 

apa biasa-biasa aja mbak ? 

558 

559 

560 

561 

S Tergantung tergantung 

acaranya kalau rame senang 

cuma kalau terlalu ribut 

mungkin ndak 

562 

563 

P Apakah subjek pernah 

bercerita merasa kesulitan 
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564 dalam berteman mbak ? 

565 

566 

S Nggak juga si jarang karena 

privasi  

567 

568 

P Apakah dia pernah merasa 

bosan gitu sama suaminya ? 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

S Kalau cerita nggak tapi kalau 

dari dalam hati kita nggak 

tau cuma kalau menurut saya 

pribadi rasa bosan itu pasti 

ada mungkin apa ya 

namanya kita kadangan pake 

baju aja bosankan cuma 

tetap cak mano kita 

mengatasinya kayak mano 

biar nggak bosan apo idak 

namanya suami sama redho 

kalau cerita nggak pernah  

581 

582 

583 

584 

P Cara beliau  mengatasi 

kesendirian dalam rumah 

tangganya gimana ketika di 

tinggal tugas suami ? 

585 

586 

587 

588 

589 

S Paling ngajak anaknyo jalan-

jalan ngajak keluar makan 

mungkin ke lematang sini 

foto-foto atau bejanjian samo 

ibuknyo 

590 

591 

592 

593 

P Sering jugo mbak yo berarti 

dio lah biaso kalau keluar-

keluar bawak anaknyo 

dewekan lah biaso 

594 

595 

596 

597 

S Samo kayak kamilah sebelum 

berangkat kerja jam 7 

berangkat bawak anak 2 titip 

dulu kesini 
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598 

599 

600 

P Idak meraso kalau suami lagi 

tugas itu aduh ya Allah 

repotnyo cak itu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solusi yang 

dilakukan subjek 

supaya tidak 

merasa bosan 

berkomunkasi 

dengan suami 

ketika ada sinyal 

atau bercerita 

dengan tetangga 

601 

602 

603 

604 

605 

S Idak mungkin udah biasakan 

cak kami ditinggal seminggu 

udah biasa apa lagi satu 

bulan setahun kalau baru ya 

mungkin ya kaget  

606 

607 

608 

P Cara subjek menghilangkan 

rasa bosan itu dengan apa 

aja mbak ? 

609 

610 

611 

S Paling ngobrol sama 

tetangga jalan-jalan sama 

anaknya tadi kan  

612 

613 

614 

615 

P Apakah subjek terlihat 

apakah merasa ragu untuk 

menghadapi kesulitan galau 

gitu mbak ? 

616 

617 

618 

619 

S Kalau saya lihat si nggak 

pernah galau cuma kalau 

dalam rumah nggak tau 

nggak kelihatan 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

P Ah tapi kalau kayak 

berteman di sosial media 

atau terlihat gimana misal 

kita kan bisa menilai 

seandainya dia biasa buat 

status atau apa gitu 

627 

628 

629 

630 

631 

632 

S Kalau galau-galau ibu-ibu 

ditinggal suaminyo tugas 

paling itu tadi kangen paling 

kangen yank udah lama 

nggak ketemu udah lama 

nggak jalan sama anak-anak 
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633 paling itu 

634 

635 

636 

637 

P E apakah subjek pernah 

kwatir dengan suami terus 

bagaimana cara subjek 

mengatasinya  

638 

639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

S Paling ya itu solusinya 

telepon kan namanya kadang 

nggak ada sinyal 

diperbatasan kecuali kita naik 

pohon dulu baru dapat kon 

nggak nelpon ya paling 

malam nelpon kan namanya 

disana jugakan bukan cuma 

duduk suaminya pasti 

kerjakan jaga perbatasankan 

susah juga  

649 

650 

651 

P Apakah subjek pernah 

mengatakan menyesali 

pernikahanya mbak ? 

652 S Nggak pernah 

653 

654 

P Subjek pernah merasa 

kesepian mbak ? 

655 

656 

657 

S Kalau kesepian mungkin ada 

pas anaknya lagi tidur kan 

sepi ditinggal suami tugas 

658 

659 

P Baiklah mbak ya terimakasih 

atas waktunya  

660 S Iya 

661 

662 

P Assalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh 

663 S Waalaikum salam  
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Kategorisasi Tema Per-Subjek 

No  Tema  Ungkapan Subjek 

DI 

Makna  

1 Kemampuan 

bersosisalisasi 

...selain saling 

percaya saling 

mengerti 

pokonya tetap 

kasih perhatian 

walau jarang-

jarang nelpon 

tetap bisa kasih 

perhatian bisa 

telepon Cuma 

jarang-jarang 

kalau ada 

jaringan lagi ada 

waktukan biso 

nelpon. 

(S1/W1:212-

217) 

 

...nggak soalnya 

kan dari awal 

udah tau 

misalnya punya 

suami Tentara 

Nasional 

Indonesia itu 

seperti itu sudah 

siaplah 

bagaimana 

keadaanya harus 

kuat siap harus 

Subjek bisa 

beradaptasi 

dengan 

kehidupan 

baru saat 

suami 

bertugas dan 

terpisah dari 

keluarga dan 

teman-teman. 
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konsekuen. 

(S1/W1:516-

520) 

 

...ow idak 

buktinyo sampai 

saat ini masih 

bertahan berarti 

enak nikmati bae. 

(IT/W1:206-

207) 

 

2 Problem 

solving 

...gak gak pernah 

jalani santai aja. 

(S1/W1:239) 

 

...saya orannya 

netral terserah 

orang mau apa 

kan yang penting 

kita gak saling 

ganggu saling 

mengerti. 

(S1/W1:245-

247) 

 

...Banyak hahaha 

pada saat 

ditinggal itu kan 

apa lagi air 

ngambil pake 

sanyo itu kalau 

mesinnyo mati 

nah itu pusing 

Subjek 

mengatasi 

permasalahan 

dengan 

berhati-hati 

agar tidak 

terjadi 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

keputusan, 

berusahan 

untuk bersikap 

santai dalam 

menyikapi 

permasalahan. 
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benari itu gak 

bisakan jadi 

minta bantuan 

tetangga apa 

yang di 

tinggalkan bapak-

bapaknya ada 

ditinggal gitukan 

buat bantu-bantu 

ibu-ibu yang di 

tinggal terus 

kalau listriknya 

mati konslet itu 

paling pusing 

terus kalau anak 

sakit ya gitulah. 

(S1/W1:300-

309) 

 

...yo caro dio tu 

samo dengan 

yang lain-lain si 

mungkin di sikapi 

baelah ye wong 

nyo karena kami 

ni kan istilah kato 

mau tidak mau 

harus mau biso 

dak biso harus 

bisa jadi dijalani. 

(IT1/W1:222-

226) 

 

...yo paling dio 
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dengan anak-

anaknyo tulah 

kalau kami kan di 

dalam asrama ini 

cak itulah kan 

paling si ngobrol 

sama tetanggo 

keluar kalo yo di 

rumah kito kan 

ado kegiatan jugo 

jadi idak terlalu 

teraso kan setiap 

hari ado kegiatan 

kayak jumat ado 

senam ado 

pengajian. 

(IT1/W1:327-

333) 

3 Kondisi 

emosional 

sedih, sepi 

pokoknya 

sedihlah. 

(S2/W1:51) 

 

...ya pernah 

merasa marah 

tapi karen itu 

udah resikonya 

ya kan ya mau 

gak mau harus 

harus dijalani 

harus ikhlas. 

(S2/W1:175-

177) 

 

Subjek pernah 

merasa marah 

saat orang 

terdekat yang 

seharusnya 

ada menenami 

dalam 

permasalahan. 
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...karena orang 

terdekat yang 

disayang yang 

seharunya ada 

tapi pergi jadi 

terasa sepi ya 

gak enak. 

(S2/W1:240-

242) 

 

...paling saya 

merasa jenuhkan 

sekali-kali nggak 

apa-apa kesepian 

waktu ditinggal 

tapi kalau mau 

pisah nggak 

karena sudah ada 

anak juga. 

(S2/W1:523-

526) 

 

...yo jauh dari 

wong tuo jugo 

itulah hebatnyo 

istri Tentara ya 

itu walaupun 

sedih apo sepi 

itulah kito lawan 

harus dak biso. 

(IT2/W1:199-

201) 

 

 ...kalau di tinggal 
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laki yo sepi lah 

tapi kan ado 

anak-anak 

hehehe. 

(IT2/W1:323-

324) 

4 Komitmen 

dalam 

pernikahan 

...nggak pernah 

hahaha gak 

pernah lah satu 

aja udah 

gelabakan haha. 

(S2/W1:345-

346) 

 

...kalau pada saat 

di tinggal iya 

merasa kosong 

kesepian tetapi 

dihati suami lah. 

(S2/W1:493-

494) 

 

...nggak karena 

pilihan sendiri 

dari gadis 

memang itu 

maunya. 

(S2/W1:550-

551) 

 

...yo bukannyo 

kito nikah samo 

tentera itu yo 

harus kayak gitu 

Subjek 

menjaga 

komitmen 

yang sudah 

menjadi 

perjanjian 

mereka saat 

sebelum 

menikah saat 

suami tugas, 

karena 

menurut 

subjek 

pernikahan 

mereka atas 

dasar pilihan 

sendiri bukan 

perjodohan. 
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yo resikonyo yo 

kayak itu yo 

ditinggal ngurus 

anak dewek biaso 

itu kan yo harus 

kito jalani. 

(IT2/W1:412-

415) 

 

5 Ekspektasi 

terhadap 

pernkahan 

...iya soalnya kan 

sepi pengen ada 

teman ya itu tadi. 

(S2/W1:94-95) 

 

...mengharapkan 

apa ya haha 

pengen 

dimengerti saling 

mengertilah 

memahamilah 

perasaan sesama 

ditinggal gitu aja. 

(S2/W1:145-

148) 

 

...setiap waktu 

hahaha. 

(S2/W1:278) 

 

...terus lanjut 

persahabatannya 

terus lanjut. 

(S2/W1:417-

418) 

Subjek 

mengharapkan 

suami bisa 

mengerti, serta 

selalu ada 

setiap waktu. 
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...paling apo yo 

cerito-cerito itu 

lah cerita0-cerito 

rumah paling 

untuk 

kedepannya apo 

paling cak-cak itu 

bae. 

(IT2/W1:55-

57) 

 

6 Beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

ea pendapat saya 

si baik ee pada 

saat ditinggal itu 

ibu-ibunyakan 

merasakan 

semua sama 

perasaannya 

sama, sama-

sama ditinggal 

suami pegi tugas 

jadi Alhamdulillah 

kompak jadi 

misalnya yang 

satu pergi 

kemana gitu ikut 

semua ikut 

semua anak-anak 

dibawah. 

(S2/W1:35-41) 

 

...bagus baik galo 

dengan tetanggo 

Dalam 

beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

subjek baik-

baik saja, 

meskipun tidak 

terlalu suka 

keluar apabila 

tdiak ada 

kegiatan yang 

berhubungan 

dengan ibu-ibu 

persit. 
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baik dengan 

siapo be baik. 

(IT2/W1:492-

493) 

 

7 Kepercayaan 

subjek 

terhadap 

suami 

...saling percaya 

aja hehe. 

(S2/W1:201) 

 

...ya dengar si 

hahaha cuma ya 

itu intinya harus 

saling percaya 

aja. 

(S2/W1:205-

206) 

 

...yakin aja 

percaya. 

(S2/W1:224) 

 

...gak begitu 

menghiraukan 

tergantung 

individunya itu 

kan kalau 

percaya sama 

suami kita kan 

gak bakalan 

kayak gitu kita 

tau kan sifat dia 

gimana. 

(S2/W1:360-

363) 

Menurut 

subjek intinya 

dalam 

pernikahan 

harus saling 

percayai 

antara suami 

istri. 
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...mungkin saling 

percayo ye kan 

kepercayaan si. 

(IT2/W1:378-

379) 

 

...yo caknyo 

buktinyo sampai 

hari ini dak do 

keluhan kan dak 

ado masalah. 

(IT2/W1:382-

383) 
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Kategorisasi per-subjek 

N

o 

Tema  Ungkapan subjek MC Makna  

1 Kemampuan 

bersosisalisa

si 

...yang penting kito 

istilahnyo jadi istri itu 

yo kitoa memang 

benar-benar mau jadi 

istri kan jadi untuk 

dirumah untuk jarak 

jauh kita harus sabar 

taba jujur itu 

kesetiaan. 

(S2/W1:140-144) 

 

...karena kan kita 

didasari dengan cinta 

nikah tadi kan nah 

kalau mungkin karena 

terpaksa mungkin 

tapi karena rasa cinta 

pacaran juga sudah 

bertahun-tahun 

hehehe jadi ndak 

karena direstui jugo. 

(S2/W1269-274) 

 

...ya melihat 

hubungan rumah 

tangga mereka aja 

adem ayem nggak 

ada perselisihan 

mungkinado mungkin 

mereka bisa 

Subjek bisa 

menerima 

suami karena 

menurut 

subjek 

pernikahan 

mereka 

didasari 

dengan cinta 

bukan 

keterpaksaan

, sehingga 

istri berusaha 

menjadi 

seorang istri 

yang 

melakukan 

kewajibabny

a. 
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ngatasinyo dewek 

kan jadi dengan 

mereka bisa 

mengatasi nyo dewek 

dak kemungkin dio 

nak selingkuh. 

(IT2/W1:237-242) 

2 Problem 

solving  

...yo kito bawak 

dalam satu kumpulan 

yo kito ibu-ibu persit 

pasti ada kumpulan 

persit kan yo kito 

ngirimkan doa karena 

kalau disini kalau ado 

pergi pasti kito setiap 

hari kamis disini ado 

pengajian nah itu kito 

kumpul kito ini. 

(S2/W1:471-476) 

 

...yo tadi kito cari 

kesibukan saya kan 

paling pergi ayo dek 

kan punya nak tadi 

ayo ke ini atau mandi 

kolam kadangan 

dengan ank-anak apo 

kemano kan sudah. 

(S2/W1:473-477) 

 

...kalau diluaran dio 

tetap iyo ado masalah 

daka ado masalah dio 

pasti ketawo ceria 

Subjek dalam 

mengatasi 

masalah  

mencari 

kesibukan 

seperti 

kumpulan 

ibu-ibu 

persit, pergi 

dengan 

anak-anak 

mandi kolam. 
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pokoknyo dak do 

kayak daka do 

masalah. 

(IT2/W1:287-290) 

3 Kondisi 

emosional  

...yo mungkin sedih 

ya kalau di tinggal 

tugas itu pastilah 

kemungkinan besar 

itu kesedihan itu ada 

apa lagi kalau saat 

tugas itu tugas nyo 

yang bagaimanakan 

kalau rawan pasti 

was-was ada balek 

dak balek dak kayak 

gitu nah kalau dio 

cuman sekdear biasa-

biasa ya ndak terlalu 

tapi kalau ow kayak 

aceh dulu kayak ini 

pasti was-was ada 

pengamanan kan 

perbatasan itu pasti 

was-was ado nggak 

mungkin dak was-

was mustahilkan 

cuma kembali lagi 

kita banyak-banyak 

berdoa yo kito 

banyak-banyak 

beramal biar doa kito 

di dengar oleh Allah 

kan. (S2/W1:238-

251) 

Sebjek 

merasa 

sedih, sepi 

saat suami 

sedang 

berada 

tugas, cara 

yang 

dilakukan 

untuk 

membuat 

pikran 

tenang yaitu 

pengajian 

barsama ibu-

ibu persit, 

berdoa, 

jalan-jalan 

dan arisan 

dengan ibu-

ibu. 
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...pengalamannyo yo 

ketika di tinggal kito 

kan rame pasti ah 

untuk mengisi 

kekosongan jalan-

jalan mungkin atau 

buat apa atau ada 

arisan jalan-jalan 

kalau untuk kami 

kurang dulu he e 

karena yo namonyo 

kito di tinggal tadi 

kan pikiran kesana-

kesini gimana ya lagi 

apa yo apo masih 

tegang kami 

kebanyakan kemarin 

tu kareno ado buat 

majlis taqlim kan 

disana ya itulah 

yasinan. 

(S2/W1:337-347) 

 

...paling yo bosan lah 

kayak itu aja yo jalan 

ndak ado dio 

ngomongi bosan atau 

ngapo lah paling dio 

ngajak jalan lah kito 

paling biar biso 

ngilangkan stres atau 

apo lah ye kito jugo 

dak tau kan yo namo 
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nyo”(IT2/W1:205-

2010) 

 

...pasti kesepian itu 

mbak setiap wong 

pasti merasakan 

kesepian kalau di 

tinggal”(IT2/W1:33

4-336) 

 

 

4 Komitmen 

dalam 

pernikahan 

...namonyo kalau 

merasa jauh tu 

memang ada cuma 

itulah kami kan 

namonyo istri tentro 

tu kan sudah ado 

komitmen dari awal. 

(S2/W1:39-42) 

 

...karena kami 

semenjak ngurus 

nikah dari awal itu 

sudah ada 

komitmanya itu salah 

satunya itu harus siap 

dan selalu harus yo 

sipa memang harus 

ditinggal harus 

meninggalkan orang 

tua karena pada 

hakikatnya istri 

Tentara itu harus di 

asrama dak bisa. 

Subjek 

menjaga 

komitmen 

pernikahan 

merekan 

meskipun 

suami 

sedang tugas 

diluar rumah, 

subjek siap 

meninggalka

n orang tua 

dan 

ditinggalkan 

suami di 

asrama 

ketika suami 

bertugas. 



253 

(S2/W1:73-79) 

 

...ya biasa aja karena 

udah komitmen. 

(S2/W1:200) 

 

...bukti nya aja kalau 

mereka memang-

memang bisa nerima 

kan sampai sekarang 

kalau seandainya dak 

biso nerima mungkin 

lah ini lah idak si 

mbak lah idak lagi. 

(IT2/W1:192-196) 

 

5 Ekspektasi 

terhadap 

pernikahan  

...masih sekolah yo 

kalau untuk bertemu 

tatap muka mungkin 

udah jauh yo 

kemungkinan tapi 

untuk sekedar apa 

lagi yo sekarang 

sudah ada apo yo fb 

apo melalui situ 

ajakan. (S2/W1:60-

64) 

 

...kalau bisa ya 

hahahaha setiap hari 

ada ya nggak mau 

ditinggal cuma ya itu 

lah tadi tugas. 

(S2/W1:221-223) 

Subjek 

mengharapk

an suami 

setiap hari 

ada di 

samping dan 

mengharapk

an tetap 

menjaga 

silaturahmi 

dengan 

teman-teman 

lewat media 

sosial. 
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...ya itu pasti apa lagi 

jauh kan manado. 

(IT2/W1:85) 

 

...iya sering bercerita 

mengenai itu. 

(IT2/W1:89) 

 

6 Beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

...untuk sementara ini 

yo selama saya 

tinggal disini yo baik-

baik. (S2/W1:31-

32) 

 

...baik sosialisasinyo 

baik. (IT2/W1:151) 

 

Dalam 

hubungan 

dengan 

tetangga 

subjek baik-

baik saja 

bersosialisasi 

7 Kepercayaa

n subjek 

terhadap 

suami 

...suam hahaha. 

(S2/W1:331) 

 

...alhamdulillah kalau 

saya dengan suami 

saya ya saya percaya. 

(S2/W1:457-458) 

 

...nggak ada nggak 

ada terpikir itu yo 

namanyo kita 

manusia juga mbak 

yo kito mungkin ndak 

ini ye tapi aku 

percaya si dengan 

dasar percaya yakin 

Subjek 

percaya 

dengan 

suami ketika 

suami 

sedang 

bertugas 

tidak 

berselingkuh 

dengan 

wanita lain. 
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bahwa suami saya 

tidak mungkin. 

(S2/W1:460-464) 

 

...ya haha tapi saya 

percaya yakin. 

(S2/W1:467) 

 

...mungkin 

kepercayaan saya 

saling sama-sam 

percaya lah mbak 

kepercayaan masing-

masing lah mungkin 

di antara mereka itu 

saling-saling percaya 

mungkin yang 

membuat mereka 

yakin. (S2/W1:179-

183) 

 

...nggak mbak nggak 

khawatir karena 

mereka saling 

percaya.(IT2/W1:32

0-321) 
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Kategorisasi Per-Subjek 

No Tema Ungkapan subjek 

BT 

Makna 

1 Kemampuan 

bersosisalisasi 

...yo menjaga ini 

lah yo apo saling 

percayo 

komunikasi tadi 

dijago kalau jauh 

biarpun dak jugo 

si walapun diluar 

ditelepon dimano 

kan. 

(S3/W1:261-

264) 

 

...e e intinyo 

komunikasi tulah 

dijago kalau 

komunikasi lah 

pondasinyo 

komunikasi tulah 

ancur sudah dak 

bagus lagi itulah 

yang buat curiga 

kalau komunikasi 

jarang tadi. 

(S3/W1:267-

271) 

 

...dak katek 

Alhamdulillah 

idak katek kami 

tu itula enaknyo 

Subjek menjaga 

komunikasi 

dengan suami 

saat suami 

sedang tugas 

menurutnya 

komunkasi 

pondasi agar 

tidak saling 

memcurigai 

satu sama lain. 
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kami tu jadi kalau 

dio dak katek 

dirumah jadi aku 

tu meraso nah 

berhubung nah 

dio tadi biso cak 

lah e 

ngomongkannyo 

jadi kalau dio 

pegi be ditanyo 

baru berangkat 

kapan balek nah 

cak itu 

berhubung dio 

biso nyenangi 

tadi e maksud 

aku jadi dak 

pernah si 

Alahamdulillah 

belago-belago 

dak pernah. 

(S3/W1:284-

393) 

 

...kalu menjurus 

ke rumah tangga 

pribadi kurang 

tau ya hahaha 

karena kita kan 

jarang mengurui 

rumah tangga 

seutuhnya hehe 

kalau dengar-

dengar nggak 
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ada romantis-

romantis aja. 

(IT3/W1:247-

251) 

 

...sering 

bercanda jarang 

marah-marah 

jarang. 

(IT3/W1:332-

33) 

2 Problem 

Solving 

...yo karena 

mikirnya cuman 

mereka yang biso 

nguat ke apa lagi 

taroklah kalau 

dekat dengan 

orang tua tarok 

lah kalau orang 

tua yo kalau 

suami yang dak 

dekat tu susah 

kalau orang tua 

taroklah dekat 

kalau suami yang 

dak katek tu 

susah kayak anak 

sakit kan kalau 

pun orang tua 

disini bingung 

siapo yang nak 

dihubungi kan 

paling itulah. 

(S3/W1:242-

Subjek merasa 

tidak begitu 

merasa 

terbebani 

dengan 

tanggung jawab 

yang harus 

dikerjakan 

sendiri pada 

saat suami 

bertugas. 
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250) 

 

...ragu tu pasti 

ado biso dak aku 

cak itu 

manusiawikan 

cuma itulah yang 

namonyo hidup 

dijalani yo 

dijalani lah cak 

air ngalir yo cak 

itu. 

(S3/W1:425-

428) 

 

...ya nggak 

merasa terbebani 

dengan apa pun 

apa di tinggal 

tugas harus 

ngurus anak 

sendiri harus 

mengikuti 

kegiatan disini 

santai dibawak 

santai dijalani 

lah. 

(IT3/W1:305-

308) 

 

3 Kondisi 

Emosional  

...Sedihlah pasti. 

(S3/W1:57) 

 

...sejauh ini 

Subjek merasa 

sejauh ini tidak 

ada kesulitan 

saat suami 
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nggak ada 

kesulitan si cuma 

kesulitannyo 

itulah kalau di 

tinggal tugas kan 

apo ke mano ke 

perbatasan hari 

ujan anak 

skeolah ank 

kecikkan cak itu 

itulah paling 

kendalanyo. 

(S3/W1:105-

109) 

 

...yo tertekannyo 

itu misal ditinggal 

tugas itukan 

berapo bulan 

ditinggal 6 bulan 

gek nelpon lah 

sudah 6 bulan 

kapan balek 

ditambah 2 bulan 

nah jadi kan 

ngantar anak tadi 

ngulang lagi 2 

bulan yo kalau 

yang kecik sehat 

terus kan cak itu 

itu kendalanyo 

disitu itu lah 

kendala nyo. 

(S3/W1:172-

tugas, tetapi 

subjek merasa 

tertekan, sedih 

dan sepi saat 

suami bertugas. 
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179) 

 

...nggak cuma 

kalau bilang rindu 

ya pasti namanya 

ditinggalkan 

kalau dia bilang 

kangen gitu itu 

wajarlah kan 

namanya orang 

jauh seminggu 

aja di tinggal 

pasti kangen apa 

lagi hampir 

setahun. 

(IT3/W1:312-

316) 

 

...kalau kesepian 

mungkin ada pas 

anaknya lagi 

tidur kan sepi 

ditinggal suami 

tugas. 

(IT3/W1:481-

483) 

 

4 Komitmen 

dalam 

Pernikahan  

...apo yo yo kan 

sudah ado 

komitmenkan 

berkas-berkas 

persetujuan 

sebelum 

nikahkan banyak 

Subjek menjaga 

komitmen 

perjanjian 

mereka 

sebelum 

pernikahan, 

serta setia 
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kalau suami 

tugas istri setia 

menunggu 

disinikan sampai 

pulang tugas. 

(S3/W1:118-

122) 

 

...idak jangan 

sampe hahahaha 

amit-amit. 

(S3/W1:258) 

 

...nggak karena 

sudah ada 

perjanjiannyo 

kan jadi sudah 

tau sebelumn 

nikahkan dikasih 

tau nanti kayak 

gini nggak 

bakalan negluh 

lagi. 

(IT3/W1:207-

210) 

 

...kalau bercerita-

cerita tentang 

teman lamanya 

gitu tentang-

tentang 

masalalunya. 

(IT3/W1:349-

351) 

menunggu 

sampai suami 

pulang tugas. 
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5 Ekspektasi 

Terhadap 

Pernikahan  

...yo selalu pasti. 

(S3/W1:55) 

 

...yo diharapkan 

yo bisa saling 

kekeluargaan lah 

yo saling hormati 

yang senior 

mengayomi yang 

junior 

menghormati 

menghargai yo 

cak itulah. 

(S3/W1:78-81) 

 

...yo tambah 

tambah inilah yo 

tambah 

mempereratlah 

tali silaturahim 

jadi tambah 

bukan lagi kayak 

sahabat kan 

kayak keluargo. 

(S3/W1:330-

333) 

 

...nggak kita kan 

satu 

lingkungankan 

saling menjaga 

saling apa ya ya 

saling 

melenkapilah 

Subjek 

mengharapakan 

lingkungan 

asrama bisa 

lebih bersifat 

kekeluargaan, 

salain itu saling 

menghargai 

satu sama lain. 
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sama-sama 

kayak ditinggal 

tugas anak sakit 

pasti ada yang 

bantu bawak 

anak kerumah 

sakit gitusaling 

mendukung 

disini. 

(IT3/W1:341-

346) 

6 Beradaptasi 

dengan 

Lingkungan  

...cak mano ye yo 

ini lah yo saling 

menjaga 

kerukunan 

kekeluargaan yo 

walaupun orang 

tua disini pasti 

yang paling 

duluan ini kan 

tetanggo. 

(S3/W1:196-

199) 

Subjek 

beradapatasi 

dengan 

lingkungan baik 

7 Kepercayaan 

subjek 

terhadap 

suami 

...sering-sering 

dengar cuman yo 

saling percayo 

bae paling 

telponkan telpon 

ibu katonyo disitu 

kayak gini ado ini 

kan cuman yo 

percayo lah. 

(S3/W1:126-

129) 

Subjek saling 

mempercayai 

serta menjaga 

komunikasi 

dengan suami. 
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...idak yo intinyo 

saling percayo 

tadi komunikasi 

kalau denga-

dengar omongan 

wong yo Cuma 

balik lagi di kito 

di dio kan setia 

kan cak itu bae. 

(S3/W1:454-

457) 

 

...jarang bahkan 

dak dengar dia 

marah-marah 

paling marahi 

anakny ado 

namonyo 

anakkan. 

(IT3/W1:335-

337) 
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Kategorisasi Tema Semua Subjek 

No Tema Ungkapan Subjek Makna  

DI MC BT 

1. Kemamp

uan 

bersosisa

lisasi 

selain saling 

percaya saling 

mengerti 

pokonya tetap 

kasih perhatian 

walau jarang-

jarang nelpon 

tetap bisa 

kasih perhatian 

bisa telepon 

Cuma jarang-

jarang kalau 

ada jaringan 

lagi ada 

waktukan biso 

nelpon. 

(S1/W1:212-

217) 

 

...nggak 

soalnya kan 

dari awal udah 

tau misalnya 

punya suami 

Tentara 

Nasional 

Indonesia itu 

seperti itu 

sudah siaplah 

bagaimana 

yang penting 

kito istilahnyo 

jadi istri itu 

yo kito 

memang 

benar-benar 

mau jadi istri 

kan jadi 

untuk 

dirumah 

untuk jarak 

jauh kita 

harus sabar 

taba jujur itu 

kesetiaan. 

(S2/W1:14

0-144) 

 

...karena kan 

kita didasari 

dengan cinta 

nikah tadi 

kan nah 

kalau 

mungkin 

karena 

terpaksa 

mungkin tapi 

karena rasa 

cinta pacaran 

yo menjaga 

ini lah yo 

apo saling 

percayo 

komunikasi 

tadi dijago 

kalau jauh 

biarpun dak 

jugo si 

walapun 

diluar 

ditelepon 

dimano kan. 

(S3/W1:2

61-264) 

 

...e e 

intinyo 

komunikasi 

tulah dijago 

kalau 

komunikasi 

lah 

pondasinyo 

komunikasi 

tulah ancur 

sudah dak 

bagus lagi 

itulah yang 

buat curiga 

Cara subjek 

bersosialisasi 

dengan suami 

ketika suami 

sedang bertugas 

dengan cara 

menjaga 

komunikasi 

lewat telephone 

bercanda 

bareng saat 

sedang 

telephone.  
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keadaanya 

harus kuat siap 

harus 

konsekuen. 

(S1/W1:516-

520) 

 

...ow idak 

buktinyo 

sampai saat ini 

masih 

bertahan 

berarti enak 

nikmati bae. 

(IT1/W1:206

-207) 

 

 

juga sudah 

bertahun-

tahun hehehe 

jadi ndak 

karena 

direstui jugo. 

(S2/W1269

-274) 

 

...ya melihat 

hubungan 

rumah 

tangga 

mereka aja 

adem ayem 

nggak ada 

perselisihan 

mungkinado 

mungkin 

mereka bisa 

ngatasinyo 

dewek kan 

jadi dengan 

mereka bisa 

mengatasi 

nyo dewek 

dak 

kemungkin 

dio nak 

selingkuh. 

(IT2/W1:23

7-242) 

 

 

kalau 

komunkasi 

jarang tadi. 

(S3/W1:2

67-271) 

 

...dak katek 

Alhamdulilla

h idak katek 

kami tu 

itula 

enaknyo 

kami tu jadi 

kalau dio 

dak katek 

dirumah 

jadi aku tu 

meraso nah 

berhubung 

nah dio tadi 

biso cak lah 

e 

ngomongka

nnyo jadi 

kalau dio 

pegi be 

ditanyo 

baru 

berangkat 

kapan balek 

nah cak itu 

berhubung 

dio biso 

nyenangi 
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tadi e 

maksud aku 

jadi dak 

pernah si 

Alahamdulill

ah belago-

belago dak 

pernah. 

(S3/W1:2

84-393) 

 

...kalu 

menjurus 

ke rumah 

tangga 

pribadi 

kurang tau 

ya hahaha 

karena kita 

kan jarang 

mengurui 

rumah 

tangga 

seutuhnya 

hehe kalau 

dengar-

dengar 

nggak ada 

romantis-

romantis 

aja. 

(IT3/W1:2

47-251) 
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...sering 

bercanda 

jarang 

marah-

marah 

jarang. 

(IT3/W1:3

32-33) 

 

 

2 Problem 

solving  

gak gak 

pernah jalani 

santai aja. 

(S1/W1:239) 

 

...saya 

orannya netral 

terserah orang 

mau apa kan 

yang penting 

kita gak saling 

ganggu saling 

mengerti. 

(S1/W1:245-

247) 

 

...Banyak 

hahaha pada 

saat ditinggal 

itu kan apa 

lagi air 

ngambil pake 

sanyo itu kalau 

mesinnyo mati 

yo kito 

bawak dalam 

satu 

kumpulan yo 

kito ibu-ibu 

persit pasti 

ada 

kumpulan 

persit kan yo 

kito 

ngirimkan 

doa karena 

kalau disini 

kalau ado 

pergi pasti 

kito setiap 

hari kamis 

disini ado 

pengajian 

nah itu kito 

kumpul kito 

ini. 

(S2/W1:47

1-476) 

yo karena 

mikirnya 

cuman 

mereka 

yang biso 

nguat ke 

apa lagi 

taroklah 

kalau dekat 

dengan 

orang tua 

tarok lah 

kalau orang 

tua yo kalau 

suami yang 

dak dekat 

tu susah 

kalau orang 

tua taroklah 

dekat kalau 

suami yang 

dak katek 

tu susah 

kayak anak 

Dalam 

mengatasi 

masalah subjek 

mendekatkan 

diri kepada sang 

pencipta untuk 

menenangkan 

perasaan ketika 

sumai sedang 

bertugas, subjek 

menenangkan 

diri supaya tidak 

terpikir dengan 

masalah supaya 

terlihat santai. 
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nah itu pusing 

benari itu gak 

bisakan jadi 

minta bantuan 

tetangga apa 

yang di 

tinggalkan 

bapak-

bapaknya ada 

ditinggal 

gitukan buat 

bantu-bantu 

ibu-ibu yang di 

tinggal terus 

kalau listriknya 

mati konslet 

itu paling 

pusing terus 

kalau anak 

sakit ya 

gitulah. 

(S1/W1:300-

309) 

 

...yo caro dio 

tu samo 

dengan yang 

lain-lain si 

mungkin di 

sikapi baelah 

ye wong nyo 

karena kami ni 

kan istilah kato 

mau tidak mau 

 

...yo tadi kito 

cari 

kesibukan 

saya kan 

paling pergi 

ayo dek kan 

punya nak 

tadi ayo ke 

ini atau 

mandi kolam 

kadangan 

dengan ank-

anak apo 

kemano kan 

sudah. 

(S2/W1:47

3-477) 

 

...kalau 

diluaran dio 

tetap iyo ado 

masalah daka 

ado masalah 

dio pasti 

ketawo ceria 

pokoknyo 

dak do kayak 

daka do 

masalah. 

(IT2/W1:28

7-290) 

 

sakit kan 

kalau pun 

orang tua 

disini 

bingung 

siapo yang 

nak 

dihubungi 

kan paling 

itulah. 

(S3/W1:2

42-250) 

 

...ragu tu 

pasti ado 

biso dak 

aku cak itu 

manusiawik

an cuma 

itulah yang 

namonyo 

hidup 

dijalani yo 

dijalani lah 

cak air 

ngalir yo 

cak itu. 

(S3/W1:4

25-428) 

 

...ya nggak 

merasa 

terbebani 

dengan apa 



271 

harus mau 

biso dak biso 

harus bisa jadi 

dijalani. 

(IT1/W1:222

-226) 

 

...yo paling dio 

dengan anak-

anaknyo tulah 

kalau kami kan 

di dalam 

asrama ini cak 

itulah kan 

paling si 

ngobrol sama 

tetanggo 

keluar kalo yo 

di rumah kito 

kan ado 

kegiatan jugo 

jadi idak 

terlalu teraso 

kan setiap hari 

ado kegiatan 

kayak jumat 

ado senam 

ado pengajian. 

(IT1/W1:327

-333) 

 

 

pun apa di 

tinggal 

tugas harus 

ngurus anak 

sendiri 

harus 

mengikuti 

kegiatan 

disini santai 

dibawak 

santai 

dijalani lah. 

(IT3/W1:3

05-308) 
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3 Kondisi 

emosion

al  

sedih, sepi 

pokoknya 

sedihlah. 

(S1/W1:51) 

 

...ya pernah 

merasa marah 

tapi karen itu 

udah resikonya 

ya kan ya mau 

gak mau harus 

harus dijalani 

harus ikhlas. 

(S1/W1:175-

177) 

...karena 

orang terdekat 

yang disayang 

yang 

seharunya ada 

tapi pergi jadi 

terasa sepi ya 

gak enak. 

(S1/W1:240-

242) 

 

...paling saya 

merasa 

jenuhkan 

sekali-kali 

nggak apa-apa 

kesepian 

waktu ditinggal 

tapi kalau mau 

yo mungkin 

sedih ya 

kalau di 

tinggal tugas 

itu pastilah 

kemungkinan 

besar itu 

kesedihan itu 

ada apa lagi 

kalau saat 

tugas itu 

tugas nyo 

yang 

bagaimanaka

n kalau 

rawan pasti 

was-was ada 

balek dak 

balek dak 

kayak gitu 

nah kalau dio 

cuman 

sekdear 

biasa-biasa 

ya ndak 

terlalu tapi 

kalau ow 

kayak aceh 

dulu kayak ini 

pasti was-

was ada 

pengamanan 

kan 

perbatasan 

Sedihlah 

pasti. 

(S3/W1:5

7) 

 

...sejauh ini 

nggak ada 

kesulitan si 

cuma 

kesulitanny

o itulah 

kalau di 

tinggal 

tugas kan 

apo ke 

mano ke 

perbatasan 

hari ujan 

anak 

skeolah ank 

kecikkan 

cak itu 

itulah paling 

kendalanyo. 

(S3/W1:1

05-109) 

...yo 

tertekannyo 

itu misal 

ditinggal 

tugas itukan 

berapo  

bulan 

ditinggal 6 

Subjek marasa 

sedih, sepi, saat 

suami bertugas 

karema menurut 

subjek suami 

salah satu orang 

terdekat tempat 

penyelesaian 

saat ada 

masalah dalam 

keluarga ketika 

jauh dari 

orangtua, 

subjek 

mengharapkan 

agar suami 

segera pulang 

untuk menemai 

dalam urusan 

keluarga. 
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pisah nggak 

karena sudah 

ada anak juga. 

(S1/W1:523-

526) 

 

...yo jauh dari 

wong tuo jugo 

itulah 

hebatnyo istri 

Tentara ya itu 

walaupun 

sedih apo sepi 

itulah kito 

lawan harus 

dak biso. 

(IT1/W1:199

-201) 

 

...kalau di 

tinggal laki yo 

sepi lah tapi 

kan ado anak-

anak hehehe. 

(IT1/W1:323

-324) 

 

 

itu pasti was-

was ado 

nggak 

mungkin dak 

was-was 

mustahilkan 

cuma kembali 

lagi kita 

banyak-

banyak 

berdoa yo 

kito banyak-

banyak 

beramal biar 

doa kito di 

dengar oleh 

Allah kan. 

(S2/W1:23

8-251) 

 

...pengalama

nnyo yo 

ketika di 

tinggal kito 

kan rame 

pasti ah 

untuk 

mengisi 

kekosongan 

jalan-jalan 

mungkin atau 

buat apa 

atau ada 

arisan jalan-

bulan gek 

nelpon lah 

sudah 6 

bulan kapan 

balek 

ditambah 2 

bulan nah 

jadi kan 

ngantar 

anak tadi 

ngulang lagi 

2 bulan yo 

kalau yang 

kecik sehat 

terus kan 

cak itu itu 

kendalanyo 

disitu itu lah 

kendala 

nyo. 

(S3/W1:1

72-179) 

 

...nggak 

cuma kalau 

bilang rindu 

ya pasti 

namanya 

ditinggalkan 

kalau dia 

bilang 

kangen gitu 

itu wajarlah 

kan 
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jalan kalau 

untuk kami 

kurang dulu 

he e karena 

yo namonyo 

kito di tinggal 

tadi kan 

pikiran 

kesana-kesini 

gimana ya 

lagi apa yo 

apo masih 

tegang kami 

kebanyakan 

kemarin tu 

kareno ado 

buat majlis 

taqlim kan 

disana ya 

itulah 

yasinan. 

(S2/W1:33

7-347) 

 

...paling yo 

bosan lah 

kayak itu aja 

yo jalan ndak 

ado dio 

ngomongi 

bosan atau 

ngapo lah 

paling dio 

ngajak jalan 

namanya 

orang jauh 

seminggu 

aja di 

tinggal pasti 

kangen apa 

lagi hampir 

setahun. 

(IT3/W1:3

12-316) 

 

...kalau 

kesepian 

mungkin 

ada pas 

anaknya 

lagi tidur 

kan sepi 

ditinggal 

suami 

tugas. 

(IT3/W1:4

81-483) 
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lah kito 

paling biar 

biso 

ngilangkan 

stres atau 

apo lah ye 

kito jugo dak 

tau kan yo 

namo 

nyo”(IT2/W

1:205-

2010) 

 

...pasti 

kesepian itu 

mbak setiap 

wong pasti 

merasakan 

kesepian 

kalau di 

tinggal”(IT2

/W1:334-

336) 

 

 

4 Komitme

n dalam 

pernikah

an  

nggak pernah 

hahaha gak 

pernah lah 

satu aja udah 

gelabakan 

haha. 

(S1/W1:345-

346) 

 

namonyo 

kalau merasa 

jauh tu 

memang ada 

cuma itulah 

kami kan 

namonyo istri 

tentro tu kan 

sudah ado 

apo yo yo 

kan sudah 

ado 

komitmenka

n berkas-

berkas 

persetujuan 

sebelum 

nikahkan 

Subjek tidak 

berani 

mengingkari 

komitmen 

perjanjian 

sebelum 

pernikahan 

merekan yang 

sudah di tanda 
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...kalau pada 

saat di tinggal 

iya merasa 

kosong 

kesepian tetapi 

dihati suami 

lah. 

(S1/W1:493-

494) 

 

...nggak 

karena pilihan 

sendiri dari 

gadis memang 

itu maunya. 

(S1/W1:550-

551) 

 

...yo bukannyo 

kito nikah 

samo tentera 

itu yo harus 

kayak gitu yo 

resikonyo yo 

kayak itu yo 

ditinggal 

ngurus anak 

dewek biaso 

itu kan yo 

harus kito 

jalani. 

(IT1/W1:412

-415) 

 

komitmen 

dari awal. 

(S2/W1:39-

42) 

 

...karena 

kami 

semenjak 

ngurus nikah 

dari awal itu 

sudah ada 

komitmanya 

itu salah 

satunya itu 

harus siap 

dan selalu 

harus yo sipa 

memang 

harus 

ditinggal 

harus 

meninggalka

n orang tua 

karena pada 

hakikatnya 

istri Tentara 

itu harus di 

asrama dak 

bisa. 

(S2/W1:73-

79) 

 

...ya biasa 

aja karena 

banyak 

kalau suami 

tugas istri 

setia 

menunggu 

disinikan 

sampai 

pulang 

tugas. 

(S3/W1:1

18-122) 

 

...idak 

jangan 

sampe 

hahahaha 

amit-amit. 

(S3/W1:2

58) 

 

...nggak 

karena 

sudah ada 

perjanjianny

o kan jadi 

sudah tau 

sebelumn 

nikahkan 

dikasih tau 

nanti kayak 

gini nggak 

bakalan 

negluh lagi. 

(IT3/W1:2

tangani sebelum 

pernikahan, 

subjek bisa 

menerima apa 

yang telah 

menjadi 

perjanjian 

mereka sebelum 

menikah siap 

ditinggalkan dan 

meninggalkan. 
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udah 

komitmen. 

(S2/W1:20

0) 

 

...bukti nya 

aja kalau 

mereka 

memang-

memang bisa 

nerima kan 

sampai 

sekarang 

kalau 

seandainya 

dak biso 

nerima 

mungkin lah 

ini lah idak si 

mbak lah 

idak lagi. 

(IT2/W1:19

2-196) 

 

07-210) 

 

...kalau 

bercerita-

cerita 

tentang 

teman 

lamanya 

gitu 

tentang-

tentang 

masalalunya

. 

(IT3/W1:3

49-351) 

 

5 Ekspekta

si 

terhadap 

pernkaha

n 

iya soalnya 

kan sepi 

pengen ada 

teman ya itu 

tadi. 

(S1/W1:94-

95) 

 

...mengharapk

an apa ya 

masih 

sekolah yo 

kalau untuk 

bertemu 

tatap muka 

mungkin 

udah jauh yo 

kemungkinan 

tapi untuk 

sekedar apa 

yo selalu 

pasti. 

(S3/W1:5

5) 

 

...yo 

diharapkan 

yo bisa 

saling 

kekeluargaa

Subjek 

mengharapkan 

suami selalu ada 

untuk keluarga, 

saling mengerti 

satu sama lain 

suami istri serta 

mengharapkan 

kekeluargaan 

yang semakin 
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haha pengen 

dimengerti 

saling 

mengertilah 

memahamilah 

perasaan 

sesama 

ditinggal gitu 

aja. 

(S1/W1:145-

148) 

 

...setiap waktu 

hahaha. 

(S1/W1:278) 

 

...terus lanjut 

persahabatann

ya terus lanjut. 

(S1/W1:417-

418) 

 

...paling apo 

yo cerito-cerito 

itu lah cerita0-

cerito rumah 

paling untuk 

kedepannya 

apo paling cak-

cak itu bae. 

(IT1/W1:55-

57) 

 

 

lagi yo 

sekarang 

sudah ada 

apo yo fb apo 

melalui situ 

ajakan. 

(S2/W1:60-

64) 

 

...kalau bisa 

ya hahahaha 

setiap hari 

ada ya nggak 

mau ditinggal 

Cuma ya itu 

lah tadi 

tugas. 

(S2/W1:22

1-223) 

 

...ya itu pasti 

apa lagi jauh 

kan manado. 

(IT2/W1:85

) 

 

...iya sering 

bercerita 

mengenai itu. 

(IT2/W1:89

) 

 

n lah yo 

saling 

hormati 

yang senior 

mengayomi 

yang junior 

menghorma

ti 

menghargai 

yo cak 

itulah. 

(S3/W1:7

8-81) 

 

...yo 

tambah 

tambah 

inilah yo 

tambah 

mempererat

lah tali 

silaturahim 

jadi tambah 

bukan lagi 

kayak 

sahabat kan 

kayak 

keluargo. 

(S3/W1:3

30-333) 

 

...nggak 

kita kan 

satu 

erat antara ibu-

ibu persit yang 

ada di asrama. 
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lingkungank

an saling 

menjaga 

saling apa 

ya ya saling 

melenkapila

h sama-

sama kayak 

ditinggal 

tugas anak 

sakit pasti 

ada yang 

bantu 

bawak anak 

kerumah 

sakit 

gitusaling 

mendukung 

disini. 

(IT3/W1:3

41-346) 

 

6 Beradapt

asi 

dengan 

lingkung

an 

ea pendapat 

saya si baik ee 

pada saat 

ditinggal itu 

ibu-ibunyakan 

merasakan 

semua sama 

perasaannya 

sama, sama-

sama ditinggal 

suami pegi 

tugas jadi 

untuk 

sementara ini 

yo selama 

saya tinggal 

disini yo baik-

baik. 

(S2/W1:31-

32) 

 

...baik 

sosialisasinyo 

baik. 

cak mano 

ye yo ini lah 

yo saling 

menjaga 

kerukunan 

kekeluargaa

n yo 

walaupun 

orang tua 

disini pasti 

yang paling 

duluan ini 

Subjek MC dan 

BT beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

dengan baik 

sedangkan 

subjek DI sedikit 

lebih menyukai 

kesendirian 

dirumah apabila 

tidak ada urusan 

yang 
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Alhamdulillah 

kompak jadi 

misalnya yang 

satu pergi 

kemana gitu 

ikut semua 

ikut semua 

anak-anak 

dibawah. 

(S1/W1:35-

41) 

 

...bagus baik 

galo dengan 

tetanggo baik 

dengan siapo 

be baik. 

(IT1/W1:492

-493) 

 

 

(IT2/W1:15

1) 

 

kan 

tetanggo. 

(S3/W1:1

96-199) 

 

 

berhubungan 

dengan kegiatan 

ibu-ibu persit. 

7 Kepercay

aan 

subjek 

terhadap 

suami 

saling percaya 

aja hehe. 

(S1/W1:201) 

 

...ya dengar si 

hahaha cuma 

ya itu intinya 

harus saling 

percaya aja. 

(S1/W1:205-

206) 

 

...yakin aja 

suam 

hahaha. 

(S2/W1:33

1) 

 

...alhamdulill

ah kalau saya 

dengan 

suami saya 

ya saya 

percaya. 

(S2/W1:45

7-458) 

sering-

sering 

dengar 

cuman yo 

saling 

percayo bae 

paling 

telponkan 

telpon ibu 

katonyo 

disitu kayak 

gini ado ini 

kan cuman 

Subjek saling 

mempercayai 

antara suami 

istri karena 

menurut subjek 

saling percayai 

satu sama lain 

karena menurut 

subjek apabila 

kita sendiri tidak 

mempercayai 

suami begitpun 

dengan suami 
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percaya. 

(S1/W1:224) 

 

...gak begitu 

menghiraukan 

tergantung 

individunya itu 

kan kalau 

percaya sama 

suami kita kan 

gak bakalan 

kayak gitu kita 

tau kan sifat 

dia gimana. 

(S1/W1:360-

363) 

 

...mungkin 

saling percayo 

ye kan 

kepercayaan 

si. 

(IT1/W1:378

-379) 

 

...yo caknyo 

buktinyo 

sampai hari ini 

daka do 

keluhan kan 

dak ado 

masalah. 

(IT1/W1:382

-383) 

 

...nggak ada 

nggak ada 

terpikir itu yo 

namanyo kita 

manusia juga 

mbak yo kito 

mungkin 

ndak ini ye 

tapi aku 

percaya si 

dengan dasar 

percaya yakin 

bahwa suami 

saya tidak 

mungkin. 

(S2/W1:46

0-464) 

 

...ya haha 

tapi saya 

percaya 

yakin. 

(S2/W1:46

7) 

 

...mungkin 

kepercayaan 

saya saling 

sama-sam 

percaya lah 

mbak 

kepercayaan 

masing-

yo percayo 

lah. 

(S3/W1:1

26-129) 

 

...idak yo 

intinyo 

saling 

percayo tadi 

komunikasi 

kalau 

denga-

dengar 

omongan 

wong yo 

Cuma balik 

lagi di kito 

di dio kan 

setia kan 

cak itu bae. 

(S3/W1:4

54-457) 

 

...jarang 

bahkan dak 

dengar dia 

marah-

marah 

paling 

marahi 

anakny ado 

namonyo 

anakkan. 

(IT3/W1:3

kemungkinan 

tidak akan 

percaya juga 

sama istri.  
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 masing lah 

mungkin di 

antara 

mereka itu 

saling-saling 

percaya 

mungkin 

yang 

membuat 

mereka 

yakin. 

(S2/W1:17

9-183) 

 

...nggak 

mbak nggak 

khawatir 

karena 

mereka 

saling 

percaya. 

(IT2/W1:32

0-321) 

35-337) 
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Foto bersama subjek 1 DI ketika wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi KTP subjek DI 
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Dokumentasi kartu milik istri TNI 

 

 

Foto bersama subjek 2 MC ketika wawancara 
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Dokumentasi KTP  

 

Foto bersama subjek 3 BT sebelah Kanan ketika wawancara 
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Dokumentasi KTP 

 

 

Foto bersama informan tahu subjek 1 DI dengan informan tahu 

GE  
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Dokumentasi KTP 

 

 

Kartu milik istri TNI 
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Foto bersama informan tahu subjek 2 MC dengan informan tahu 

NV  

 

Dokumentasi KTP 
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Foto bersama informan tahu subjek 3 BT dengan informan tahu 

WN 

 

 

Dokumentasi KTP 
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Kartu milik istri TNI 
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Foto bersama kegiatan senam sore jum’at ibu-ibu persit 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. IDENTITAS DIRI 

Nama Lengkap   : Tanti Yusnita  

NIM    : 14350105 

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Beringin, 13 

November 1996 

Agama     : Islam 

Alamat : Ds. Tanjung Beringin 

Kec. Kikim           Selatan 

Kab.        Lahat 

No.HP     : 082177695245 

Email     : Tanti.tt5@gmail.com 

Nama Ayah    : Jaslaramsi 

Nama Ibu    : Erna 

Saudara Kandung   : 2 (dua) orang 

 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Pendidikan Formal 

No  Sekolah  Tempat  Tahun  Keterangan  
1 SDN 02 

Kikim 
Selatan 

Kikim 
Selatan 

2008 Ijazah  

2 SMPN 01 
Kikim 
Selatan 

Kikim 
Selatan 

2011 Ijazah 

3 MAN 
Lahat 

Lahat  2014 Ijazah 

 

2. Pendidikan non Formal 

No Sekolah  Tempat Tahun Keterangan  
1 Everest 

Education 
Center 

Kikim 
Selatan 

2011 Sertifikat 
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(Basic 1) 
2 Everest 

Education 
Center 
(Basic II) 

Lahat  2014 Sertifikat 

 

 

 

C. Pengalaman Organisasi 

No Organisasi Jabatan Tahun 
1 Pramuka sekretaris 2014 
2 Volly Anggota  2014 

3 KMKA Anggota 2015 
4 Bimbel Al-Qirom Guru 2017 

 


