
RUANG LINGKUP PENELITIAN 

BIRRUL WALIDAIN DAN KEBAHAGIAAN DARI SUDUT PANDANG 

LANSIA (STUDI KASUS DI BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA 

WERDHA YOGYAKARTA UNIT BUDHI LUHUR) 

 

No. Teknik Pengumpul Data Kebutuhan Data 

1. Observasi 1. Situasi dan kondisi lingkungan sekitar BPSTW Yogyakarta 

Unit Budhi Luhur. 

2. Gambaran umum lansia dan kesehariannya selama di panti. 

3. Permasalahan lansia yang berkaitan dengan birrul walidain 

(hubungan dengan anak dan sikap anak kepada orangtua) 

dan kebahagiaan.  

2. Wawancara & Perbincangan  1. Pekerja Sosial/Staff BPSTW Yogyakarta Unit Budhi 

Luhur. 

a. Sikap dan perilaku lansia yang tinggal di panti. 

b. Hubungan lansia dengan anak, meliputi frekuensi 

kunjungan atau kontak serta pemasukan dalam bentuk 

materi dari anak. 

c. Hubungan lansia dengan residen lain.  

d. Keaktifan lansia pada kegiatan atau program panti. 

e. Kemampuan melayani diri sendiri.  



f. Permasalahan yang dimiliki lansia. 

 

2. Lansia yang menjadi residen BPSTW Yogyakarta Unit 

Budhi Luhur. 

a. Identitas lansia, meliputi: nama, tanggal lahir, asal, 

jenis kelamin, agama, pekerjaan, jumlah saudara, status 

(menikah/belum menikah, duda/janda), jumlah anak, 

kondisi kerabat, dan tempat tinggal sebelum masuk 

panti. 

b. Latar belakang masuk panti.  

c. Pemahaman mengenai makna birrul walidain.  

d. Pemahaman mengenai kedudukan atau keutamaan 

sikap birrul walidain.  

e. Pemahaman mengenai bentuk atau contoh perilaku 

pengamalan birrul walidain.  

f. Hubungan dengan anak, meliputi frekuensi kunjungan 

atau kontak serta pemasukan dalam bentuk materi dari 

anak. 

g. Contoh sikap dan perilaku birrul walidain dari anak.  

h. Pandangan tentang sikap anak yang berkaitan dengan 

birrul walidain.  



i. Kenyamanan tinggal di panti. 

j. Program atau kegiatan panti yang disukai. 

k. Program atau kegiatan panti yang tidak disukai.  

l. Aktivitas yang disenangi untuk dilakukan ketika waktu 

luang. 

m. Kemampuan melayani diri sendiri.  

n. Hubungan dengan residen lain, meliputi: kenyamanan 

dengan teman sekamar, teman sewisma, dan residen 

secara keseluruhan serta hal-hal yang tidak disukai dari 

residen lain. 

o. Hubungan dengan staff, meliputi pekerja sosial, 

pramurti, dan lain-lain.  

p. Perilaku yang disukai dari residen lain.  

q. Perilaku yang tidak disukai dari residen lain.  

r. Pandangan tentang makna bahagia.  

s. Hal-hal yang membuat bahagia. 

t. Cara mendapatkan kebahagiaan.   

u. Ketersediaan hal-hal yang membuat bahagia. 

v. Gangguan dan tekanan yang sedang dialami serta 

pemecahannya.  

w. Hubungan mengingat Tuhan dengan kebahagiaan diri. 



x. Perasaan yang dirasakan saat ini (bahagia/tidak 

bahagia). 

3. Dokumentasi 1. Sejarah dan latar belakang berdirinya BPSTW 

Yogyakarta Unit Budhi Luhur. 

2. Letak geografis BPSTW Yogyakarta Unit Budhi 

Luhur. 

3. Visi, misi, dan fungsi BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur. 

4. Struktur organisasi BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur. 

5. Program dan layanan BPSTW Unit Budi Luhur 

Yogyakarta. 

6. Sarana dan prasarana yang dimiliki. 

7. Jumlah lansia yang berada di BPSTW Yogyakarta Unit 

Budi Luhur, berdasarkan kategori: 

a. Agama 

b. Ada/tidaknya anak. 

8. Identitas lansia yang berada di BPSTW Yogyakarta 

Unit Budi Luhur. 

9. Foto kegiatan di panti. 

 



 



INSTRUMEN WAWANCARA 1 

 

Nama responden : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu   : 

Jabatan  :  

 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimana sikap dan perilaku lansia yang tinggal di BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur? 

2. Bagaimana respon residen terkait kegiatan atau program dari panti? 

3. Apakah residen aktif mengikuti kegiatan atau program di panti? 

4. Bagaimana hubungan lansia dengan anaknya? 

5. Seberapa sering lansia berkomunikasi atau dikunjungi anaknya? 

6. Selain kunjungan, bagaimana bentuk kepedulian anak terhadap orangtuanya yang 

tinggal di panti (materi/jasa)?  

7. Permasalahan apa yang dimiliki lansia dalam dirinya? 



INSTRUMEN WAWANCARA 2 

 

Nama responden : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu   : 

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

 

No. Pertanyaan 

1. Identitas diri: 

a. Nama: 

b. Tempat, tanggal lahir: 

c. Jenis kelamin: 

d. Agama: 

e. Pekerjaan: 

f. Status: 

g. Jumlah anak:  

2. Apakah tinggal di panti atas keputusan sendiri atau terpaksa?  

3. Apa yang terjadi sehingga Anda memutuskan/terpaksa tinggal di panti? 

4. Apa yang Anda ketahui tentang birrul walidain atau berbakti pada orangtua? 

5. Bagaimana konsep birrul walidain atau berbakti pada orangtua dalam agama Anda? 

6. Apakah birrul walidain atau berbakti pada orangtua itu penting? Mengapa? 



6. Bagaimana contoh sikap atau perilaku birrul walidain atau berbakti pada orangtua itu? 

7. Bagaimana hubungan Anda dengan anak? 

8.  Selama tinggal di panti, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan anak? 

9. Seberapa sering Anda dikunjungi anak? 

10. Bagaimana sikap dan perilaku anak Anda kepada Anda?  

11. Apakah anak Anda patuh dan berbuat baik/berbakti kepada Anda? 

12. Apa saja contoh sikap dan perilaku bakti anak Anda kepada Anda? 

13. Apakah anak Anda ikut membantu menyokong kebutuhan Anda (memberi uang, pakaian, 

dan lain-lain)? 

14. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap dan perilaku anak kepada kedua orangtuanya? 

15. Apakah Anda nyaman/senang tinggal di panti? Mengapa? 

16. Program atau kegiatan apa yang Anda sukai di panti? Mengapa? 

17. Program atau kegiatan apa yang Anda tidak sukai di panti? Mengapa? 

18. Kegiatan apa yang Anda senang lakukan untuk mengisi waktu luang? 

19. Apakah Anda mampu melayani diri Anda sendiri? 

20. Bagaimana hubungan Anda dengan residen sekamar? 

21. Bagaimana hubungan Anda dengan residen sewisma? 

22. Bagaimana hubungan Anda dengan residen sepanti? 

23. Bagaimana hubungan Anda dengan staff di panti? 

24. Sikap dan perilaku seperti apa yang Anda senangi dari residen lain? 

25. Sikap dan perilaku seperti apa yang tidak Anda senangi dari residen lain? 



26. Menurut Anda seperti apa bahagia itu? 

27. Apa saja hal-hal yang membuat Anda bahagia? 

28. Apakah berinteraksi dengan residen atau orang lain membuat Anda bahagia? 

29. Bagaimana caranya supaya Anda bahagia/mendapatkan kebahagiaan? 

30. Apakah hal-hal yang membuat bahagia tersebut sudah ada pada diri Anda? 

31. Apakah saat ini Anda memiliki masalah yang menganggu pikiran Anda?  

32. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? 

33. Apakah mengingat Tuhan membuat Anda bahagia? 

34. Apakah saat ini Anda sudah bahagia? 

 



FIELDNOTE 

 

 

 

No. Hari, Tanggal Catatan 

1. Sabtu, 17 Desember 

2017 

 Peneliti melakukan wawancara dengan YT dan PN di depan 

ruang Keterampilan. YT membantu memberikan keterangan 

soal masa lalu PN.  

 Peneliti melakukan wawancara dengan NS ketika NS sedang 

berdiri di depan pagar besi panti melihat jalanan dan 

kendaraan yang lewat. NS bercerita soal kehidupan di masa 

lalu dan perpisahannya dengan anak-anak sampai ia hidup 

sebatang kara. NS mengatakan bahwa bagaimana caranya 

agar anaknya berbakti sementara mereka sama-sama tidak 

tahu keberadaan masing-masing.  

 Peneliti melakukan wawancara dengan PJ dan NG. 

Keduanya tidak memiliki anak kandung, mereka hanya 

memiliki anak angkat. 

 Peneliti mewawancarai JW. JW merasa ditelantarkan karena 

anaknya sibuk bekerja sementara ia harus tinggal di panti 

dalam kondisi sakit. 

2. Minggu, 5 Maret 

2017 

 Peneliti mengobrol bersama simbah di wisma C. 

 Peneliti melakukan wawancara dengan Mbah PM. 

 YT, PN, SW, MR duduk-duduk di depan ruang 

Keterampilan. YT dan PN saling bercanda, sementara MR 

diam menyimak.  

3. Senin, 6 Maret 2017  Peneliti melakukan observasi dengan menyaksikan simbah-

simbah mengikuti kegiatan Dendang Ria. 

 Interaksi antarsimbah sangat baik, mereka suka bercanda 

ketika jeda kegiatan, baik antara yang laki-laki maupun 

perempuan.  

 Antara satu simbah dengan simbah yang lain saling 

mendukung ketika pekerja sosial memanggil satu nama 



untuk maju dan bernyanyi.  

 Peneliti melakukan wawancara dengan Mbah AM. 

3. Selasa, 7 Maret 2017  Peneliti mengamati simbah-simbah yang mengikuti kegiatan 

Keterampilan.  

 Peneliti mendengarkan keluhan IS soal penyakitnya dan 

alasan ia tinggal di panti. IS becerita bahwa ia mengalami 

cacat secara biologis sejak remaja dan dalam rentang usia 14 

sampai 27 tahun ia merasa sangat tertekan. IS mengaku jauh 

dari keluarga dan lingkungan karena minder dengan kondisi 

kesehatannya, karena itu ketika tua ia memilih untuk tinggal 

di panti. Ia bahkan telah membeli lahan untuk makamnya 

jika sewaktu-waktu nanti meninggal. 

 Peneliti mengobrol dengan AM. AM merasa bosan tinggal di 

panti dan baru saja mengonsultasikan pemikirannya terkait 

keinginannya pindah ke rumah saudara perempuannya di 

Semarang kepada pembimbing rohani agama Kristen-nya.  

 AM sedang dalam kondisi tidak enak hati dan merasa bahwa 

dirinya tidak bermanfaat. Padahal menurut AR Tuhan 

memberikan usia yang panjang supaya bisa bermanfaat bagi 

orang lain, AM merasa telah menyia-nyiakan kesempatan 

tersebut.   

 Peneliti melakukan wawancara dengan PR.  

4. Kamis, 9 Maret 2017  Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan 

Dendang Ria. KS sangat mengayomi NU yang suka 

kelepasan menyanyikan lagu yang kotor. KS menasihati NU 

bahwa tidak boleh menyanyikan lagu yang kotor dan 

menyuruh menutup mulut dengan jilbab supaya tidak 

kelepasan.  

 YT mendatangi kursi simbah-simbah yang suka berjoget dan 

menuntunnya untuk maju ke depan berjoget.  

 Mengobrol bersama MY. MY sedang sibuk menulis-nulis di 

gazebo. MY mencatat semua nama orang yang dikenalnya. 

MY memiliki catatan dari bimbinan agama Islam. MY hafal 



Al-Fatihah dan surat-surat pendek. MY dengan semangat 

menyanyikan lagu Lansia Sehat.  

5. Sabtu, 11 Maret 2017

  

 Peneliti mendengarkan cerita DM tentang masa bekerja dan 

sebelum ia melamar istrinya.  

 Peneliti mengobrol dengan PM.  

 Peneliti mengobrol bersama DM, PJ, CP, dan KS di beranda 

wisma. DM menceritakan tentang tingkah lucu dan 

menjengkelkan dari teman-temannya sewisma.  

 Peneliti menuntun CP ke aula untuk menyaksikan 

pementasan tari Bali dari mahasiswa profesi keperawatan. 

6. Minggu, 12 Maret 

2017 

 Peneliti melakukan wawancara dengan JM. JM mengartikan 

kebahagiaan sebagai suatu kebebasan. 

 Duduk mengobrol di Wisma A bersama KS. GD ingin ikut 

ke warung bersama RY dan MA tapi tidak diperbolehkan. 

GD yang berasal dari jalanan merasa tidak betah tinggal di 

panti. Ia menangis dan ingin keluar.  

 Mengobrol soal masa kuliah AM. AM memberi banyak 

motivasi. 

 DM bercerita soal kehidupannya dulu bersama istri dan 

sewaktu anak-anaknya masih kecil.  

7. Senin, 13 Maret 2017  Peneliti melakukan observasi ke Wisma B. Melakukan 

wawancara dengan MA.  

 MJ dan anak-anak PKL mengambil jatah makan. Jatah 

makan dibagikan oleh FT, sementara MJ mencuci piring.  

8. Selasa, 14 Maret 2017  Peneliti mengobrol bersama NG dan HD di beranda wisma.  

9. Rabu, 15 Maret 2017  Peneliti melakukan wawancara pada DM.  

10. Kamis, 16 Maret 

2017 

 Peneliti mengikuti kegiatan pengajian atau bimbingan agama 

Islam bersama simbah-simbah di aula.  

 NG mengobrol dengan PT ketika penyampaian materi agama 

Islam. NG keluar lebih dahulu sebelum acara selesai.   

 Peneliti melakukan wawancara pada JD.  

 Peneliti mengobrol bersama AY.  

11. Jumat, 17 Maret 2017  Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan 



pengajian dari simbah-simbah yang beragama Islam. 

Simbah-simbah terlihat aktif menyimak dan bertanya. Yang 

paling aktif adalah HJ dan FT, MY juga aktif bertanya hanya 

saja pertanyaannya terpaksa di-cut karena terlalu berlarut-

larut.  

 Peneliti melakukan wawancara dengan pekerja sosial. 

 NG bertanya soal bilangan rakaat salat Shubuh. NG dan TM 

suka mengobrol ketika penyampaian materi.  

12. Senin, 20 Maret 2017  Peneliti mengobrol dengan pramurti dan satpam terkait 

simbah-simbah.  

 Peneliti mengobrol bersama NG.  

13. Selasa, 21 Maret 2017  Peneliti mengunjungi wisma DM. DM dan simbah yang 

lainnya sedang duduk, kemudian berkunjung juga simbah 

luar panti yang sedang ada kegiatan day care di panti. DM 

dan simbah luar panti bersahabat baik, mereka terlihat akrab. 

Ketika berjalan menuju aula, DM dirangkul oleh simbah luar 

panti yang badannya lebih besar tersebut.   

 Peneliti duduk di beranda wisma NG dan menyaksikan NG 

sedang mengisi waktu luang dengan menggunting-gunting 

plastik bekas makanan kemasan.  

 Peneliti melakukan wawancara dengan TN.  

14. Rabu, 22 Maret 2017  Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan 

Bimbingan Psikologi. Psikolog yang bertugas 

menyampaikan lanjutan materi untuk menghindari stress dan 

ciri-ciri gangguan jiwa.  

 Simbah-simbah terlihat mengantuk dan cepat bosan.  

 AM mengaku enggan mengikuti kegiatan Psikologi karena 

kakaknya adalah seorang Psikolog.  

 YT mengeluhkan soal dokter yang tidak hadir pada jadwal 

cek kesehatan hari itu.  

15. Rabu, 29 Maret 2017  Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan 

bimbingan Psikologi. Psikolog juga menanamkan kepada 

simbah-simbah untuk saling memahami dan bahwa 



kekurangan-kekurangan dalam hal gangguan jiwa atau 

kepikunan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh yang 

bersangkutan. Karena itu simbah-simbah harus bisa mengerti 

kekurangan teman-teman dan tetap peduli pada mereka.  

 Simbah kakung aktif bertanya dan meminta solusi soal 

masalahnya. Di antara mereka yang aktif adalah HJ, YT, dan 

DM. 

 HJ melakukan konsultasi individu pada Psikolog seusai 

bimbingan. 

 Peneliti melakukan wawancara pada Psikolog. 

 Peneliti melakukan wawancara pada peksos.  

16. Jumat, 31 Maret 2017  Peneliti melakukan wawancara dengan staff Seksi 

Perlindungan dan Jaminan Sosial.  

 Peneliti duduk mengobrol dengan JM, PM, dan PI di gazebo. 

HJS mengomel gazebo yang menjadi tempatnya sehari-hari 

kotor karena kedatangan simbah putri.   

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

   

Gambar 1. Bimbingan Agama Islam     Gambar 2. Salat Berjamaah     Gambar 3. Kegiatan Keterampilan 

            . 
Gambar 4. Bimbingan Psikologi  Gambar 5. Pemeriksaan Kesehatan        Gambar 6. Kegiatan Kesenian Gamelan



     

Gambar 7. Piknik ke Pantai Glagah      Gambar 8. Koor Menyanyikan Mars Lansia      Gambar 9. Kegiatan Membagi Jatah Makan Siang 

 

               

Gambar 10. Day Care Bagi Lansia Luar Panti       Gambar 11. Santai Setelah Makan Siang           Gambar 12. Saling Tolong-menolong  



VERBATIM WAWANCARA 1 

 

 

Nama responden : AM 

Usia   : 81 tahun 

Agama   : Kristen 

Hari, tanggal  : Senin, 6 Maret 2016 

Waktu   : 10.54 WIB – selesai 

Lokasi   : Beranda Wisma  

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

 

 

Pelaku Teks 

Peneliti  Mbah, Mbah tinggal di panti karena terpaksa atau keputusan sendiri? 

Responden  Ee begini... saya mesti cerita panjang ini.  

Peneliti  Iya nggak pa-pa, disingkat aja. 

Responden Kan istri saya udah meninggal, jadi saya ikut anak. Naah untuk mengurus saya, ada 

pembantu. Setiap hari raya kan pulang, terus itu kok nggak balik lagi. Padahal saya 

ikut anak tu suami istri tu dua-duanya bekerja. Sampe-sampe anaknya pun yang 

balita dititipkan ke TPA setiap hari, TPA kan tempat penitipan anak. Di situ ada 

makan siangnya. Naah saya sendirian di rumah kan kasian, karena ya itu ndak ada 

yang masak. Waktu pertama kali ya belilah walaupun jauh kan? Tapi kan nggak 

bisa terus menerus begitu. Akhirnya saya di sini. Anak saya memberitahukan, 

menantu saya, menantu saya kan dulu sewaktu masih mahasiswa kan praktikum, 

praktek di sini seperti Anda-anda ini. Trus sekarang sudah sukses jadi tau 

bagaimana di sini. Saya kepengen jadi demi kebaikan semuanyalah, soalnya demi 

kepentingan anak-anak.      

Peneliti Mbah, kalo di agama itu kan ada istilah berbakti pada orangtua, itu gimana, Mbah?  

Responden Itu bukan hanya di agama ya. Kalo di Jawa ya, saya kan mulai kecil sudah di Jawa, 

Jogja, itu sudah merupakan suatu adat dan kebiasaan. Memang orangtua mendidik 

anak-anaknya supaya bisa menghargai orangtua. Tapi menghargai orangtua tidak 

berarti harus menurut pada orangtua. Tidak.  

Peneliti  Kenapa, Mbah? 



Responden Ya karena orangtua orangtua itu kan dalam mendidik, dia melihat anak-anak itu 

kan dia menyamakan dirinya waktu masih kanak-kanak. Padahal situasi kondisi 

waktu dia anak-anak dan keadaan anak sekarang itu beda banyak. Jadi nggak bisa 

aturan zaman dulu dipake sekarang.  

Peneliti  Mm gitu. Mbah, menurut Mbah berbakti sama orangtua itu penting nggak sih? 

Responden Ya pentinglah, karena orangtua itu kan yang membesarkan anak-anak. Tetapi ya 

saya serahkan pada anak-anak sendiri. Saya tidak mengharuskan ee kamu harus 

berbakti pada saya ya, kan saya dulu waktu kamu kecil saya yang membiayai. 

Nanti kalo mereka, mereka menjawab begini bagaimana, ya saya lahir kan tidak 

minta dilahirkan. Itu kan resiko daripada orangtua ya. Kalo nggak gitu nggak usah 

lahir saja.  

Peneliti  Haha. Terus selanjutnya, contoh sikap dan perilaku berbakti pada orangtua itu 

gimana, Mbah? 

Responden  Yaa jangan sampe menjadikan orangtua itu marah. Jadi aturan mana yang dipake 

di keluarga kan berbeda. 

Peneliti  Mm selain itu, Mbah? 

Responden Dan menyenangkan orangtualah. Jangan membebani. 

Peneliti Kalau sejauh ini Mbah hubungannya dengan anak sendiri giimana? 

Responden Ya biasa aja.  

Peneliti Trus kalo caranya berkomunikasi? 

Responden Ya kadang-kadang lewat telepon, tapi itu juga ini apa ee saya harus 

mempertimbangkan anak-anak saya termasuk menantu-menantu itu kerja dan 

mereka itu juga punya tanggung jawab terhadap anak mereka sendiri. Itu kalo ada 

suatu keinginan dari saya yang tidak bisa mereka penuhi, jangan marah. Sebisa 

mungkin bisa menempatkan diri pada kondisi mereka.  

Peneliti  Mm gitu. Iya, Mbah. Seberapa sering dikunjungi? 

Responden Oo nggak mesti kalo itu. Tergantung kesibukan. Kan anak saya itu di samping 

kuliah tapi juga ngajar. Saya nggak hafal ya, kadang pagi kadang sore. Jadi saya 

tidak menuntut hari apa. 

Peneliti Mm, tapi kalo sebulan berapa kali, Mbah? 

Responden Ya biasanya kan kalo mereka bayar bulanan kan ke sini aa trus mampir.  

Peneliti Trus Mbah, sikap sama perilakunya anaknya Mbah ke Mbah gimana, Mbah? 

Responden Ya biasa saja. Saya tidak ingin, orangtua kalo di Jawa itu kan anak biasa 



menunduk-nunduk di depan orangtua. Kalo saya ya biasa ajalah. Kita diskusi ya 

diskusi, kalo mempertahankan pendirian sampe wah debat gitu ya baguslah.  

Peneliti  Justru berhasil artinya pendidikan dia gitu ya Mbah ya?  

Responden Oo iya semua sarjana. Kalo yang perempuan itu ambil bachelor-nya di Amerika.  

Peneliti Iya? Oo. Jurusan apa, Mbah? 

Responden Itu lho yang bangsa-bangsa, wah lupa...  

Peneliti Ee bangsa-bangsa? Hubungan Internasional? 

Responden Bukan, lain kok. Pokoknya ...logi. 

Peneliti  Antropologi? 

Responden Antropologi! 

Peneliti Oo. Nah Mbah trus menurut Mbah apakah menurut Mbah anak sudah berbakti 

kepada Mbah gitu sebagai orangtua? 

Responden Saya tidak menuntut, tidak punya hak, ukuran untuk itu.  

Peneliti  Trus Mbah mmm contoh sikap perbuatan baik yang selama ini dilakukan anak 

Mbah ke Mbah? 

Responden Ya banyak. Misalnya saya menginginkan kalo anak itu begini misalnya, itu 

dituruti, sudah bahagia sekali. Kalo mereka mau merubah misalnya.  

Peneliti Trus kebutuhan Mbah di sini apakah juga disokong sama anak? 

Reponden  Ya, yang tau ini kan dari anak saya,   

Peneliti  Oo. trus Mbah, bagaimana seharusnya orang yang berbakti, orang yang berbakti itu 

seharusnya bagaimana gitu, Mbah? 

Responden Begini, jadi anak yang berbakti pada orangtua itu tidak harus menuruti saja. Jika 

bisa diskusi, bisa mempertahankan pendapatnya yang baik ya dipertahankan. 

Punya pendirian yang teguh. Itu lebih baik daripada yang ya ya ya saja di depan 

orangtuanya. Kalo perlu berdebat dengan orangtuanya.  

Peneliti  Oo jadi bebas untuk diskusi untuk sharing gitu ya, Mbah? 

Responden Justru itu yang lebih baik.  

Peneliti  Trus Mbah, Mbah kira-kira nyaman nggak tinggal di sini? 

Responden Yaa itu subjektif sekali. Jadi kan kalo saya tetap di rumah saya ikut anak saya 

karena istri sudah meninggal, barangkali tidak senyaman di sini karena di saa tidak 

ada pembantu. Kalo mencuci mencuci sendiri. Kan di sini nggak. Jadi kalo 

mengenai itu ya lebih nyaman di sini. Di sini mbayar, tapi yang bayar ya anak-

anak saya.   



Peneliti  Trus kalo program yang disukain yang ada di sini, Mbah? 

Responden Yang disukain, ya itu kalo pagi senam. Karena orang kalo bangun tidur kan ya 

pengen gerak ya kalo ada senam kan otomatis itu.   

Peneliti  Nah Mbah trus kalo program yang tidak disukai? 

Responden Nggak ada, bukan nggak disukai cuman tidak diikuti. Misal nyanyi. Karena apa? 

Saya kalo mau melakukan sesuatu saya pikir dulu tujuannya apa, kalo nyanyi di 

sana itu tujuannya kan supaya Mbah-mbahnya tidak bosan gitu, ada selingan, ya 

saya tidak harus menyanyi caranya untuk bosan itu. Bisa mbaca buku. Kalo baca 

itu kan tambah pengetahuan kita. Kalo nyanyi cuman senengnya aja, tapi kalo abis 

selesai masuk sini ya biasa lagi. Kalo ini kan ndak. Saya sejak SD sudah suka 

mbaca. Dulu saya di SD itu namanya Sekolah Rakyat ada perpustakaan itu terawat 

baik. Jadi sejak SD itu sudah biasa baca buku perpustakaan sekolah. Dan saya 

ingat buku tetang Tarzan itu sampe 4 jilid.     

Peneliti  Mbah, berarti kalo kegiatan mengisi waktu luangnya itu baca buku, ngisi TTS, trus 

apa lagi, Mbah?  

Responden Baca buku aja udah menyita waktu banyak itu. Karena abis selesai ya, misalnya 

satu novel selesai, tidak selesai begitu saja buat saya. Tapi saya berpikir buku ini 

kok isinya begini begini, baik nggak ya itu ya? Jadi bermanfaat kalo memang 

bener misalnya saya belum tau. Saya baca buku itu kan jadi tau, menambah 

wawasan.     

Peneliti  Mm iya iya. Mbah terus kalo di sini itu Mbah masih bisa ngapa-ngapain sendiri? 

Responden  Maksudnya ngapa-ngapain gimana? 

Peneliti  Maksudnya melayani diri sendiri. Kan maksudnya Mbah kan masih kuat jalan, 

belum dibantu apa-apa kecuali yang memang fasilitas-fasilitas gitu ya, Mbah ya? 

Responden  Dan saya berpendapat ingin tetap bisa mandiri akhirnya tidak bergantung pada 

orang lain. Sebab kalau dibantu orang lain itu sudah tergantung hidup saya. Jadi 

karena saya punya sikap begitu saya menjaga diri supaya bagaimana sikap itu bisa 

terjaga, bukan malah ilang.  

Peneliti  Mm yaa betul. Trus Mbah ini, Mbah hubungan sama teman-teman sewisma 

gimana? 

Responden  Yaa tergantung, kalo mereka itu bisa diajak ngomong ya saya juga baik lancar. 

Seperti dia itu, dia nggak ngomong saya juga nggak ngomong.  

Peneliti  Mm, trus kalo dengan wisma lain yang sepanti? 



Responden  Ya saya kan cuma ketemu waktu senam aja. Saya ndak ikut egiatan seperti 

menyanyi bareng, apa-apa itu kan saya ndak ikut. Karena kalo mengikuti kegiatan 

itu saya memikirkan apa manfaatnya. Kalo senam pagi kan bikin segar. Tapi kalo 

itu sih baik, asal jangan sampe debat kusir aja. Saya mempertahankan argumen 

misalnya. Dia juga mengeluarkan pendirian, apalagi kalo argumennya itu tidak 

dikaji dengan benar. Karena di sini itu kan tidak tahu perkembangan dunia luar, 

udah ngotot-ngotot ternyata salah.   

Peneliti  Mm, trus berarti Mbah deketnya di sini sama siapa? 

Responden  Ya ndak ada, semuanya sama.  

Peneliti  Kalo sikap yang disenengi dari temen-temen itu apa, Mbah? 

Responden  Terbuka, bisa diajak diskusi. Tapi mungkin karena berbeda-beda tingkat 

pendidikan di sini nggak ada yang bisa diajak diskusi itu.  

Peneliti  Mm, Mbah senangnya diskusi apa? 

Responden  Ya apa aja, diskusi politik, pendidikan... 

Peneliti  Mbah, trus kalo sikap yang tidak disenangi? 

Responden  Mementingkan diri sendiri tanpa tau bagaimana kesulitan orang lain.  

Peneliti  Mbah, apakah berinteraksi dengan orang lain membuat Mbah senang? 

Responden  Ya tergantung, kalo dia terbuka dan bisa diajak diskusi. 

Peneliti  Mbah, menurut Mbah bahagia itu apa, Mbah? 

Responden  Bahagia itu kalo keinginan orang itu bisa terpenuhi. Kalo tidak terpenuhi meskipun 

keinginan itu baik sekali, ya bisa kecewa.  

Peneliti  Kalo hal-hal yang bikin Mbah bahagia? 

Responden  Kalo keluarga yang saya tinggalkan itu baik-baik lah, anak-anak, misalnya anak 

saya yang kerja saya ingin supaya mereka itu, saya dulu pernah berjanji begini, 

Bapak-ibu, waktu itu istri saya masih ya, tidak bisa ninggali apa-apa. Tapi kalian 

akan kita tunjangi ilmu. Artinya apa, dengan ilmu itu anak-anak mencapai tujuan 

dengan sebanyak-banyaknya. Cuman sayangnya, itu kehendak Tuhan ya kita ndak 

bisa apa-apa, kok ibunya anak-anak itu mendahului. Ndak bisa ikut merasakan 

kebahagiaan yang saya rasakan. Kehidupan kita, anak-anak itu berhasil. Walaupun 

ketika berjalan itu ibunya sudah nggak ada, bapaknya sendiri. Ya itulah kebahagian 

saya di situ.    

Peneliti Kalo selain itu, Mbah, selain yang berkaitan dengan anak, hal-hal yang bikin 

bahagia, misalkan di sini apa yang bikin bahagia gitu.  



Responden  Wah, nggak ada.  

Peneliti  Are you serious? 

Responden  Iya, biarlah air mengalir ke mana. Jadi kalo misalkan air mengalir ke kiri, jangan 

memaksakan mengalir ke kanan. Biar aja ke kiri air itu.   

Peneliti  Kalo cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan, Mbah? 

Responden  Yaa, kalo kehendak kita bisa terpenuhi kita akan bahagia. Kehendak dalam hidup 

ini, misalnya saya ingin agar anak-anak itu bisa menyelesaikan perguruan tinggi 

semua. Caranya ya kita berusaha untuk bagaiaman bisa menuntut kondisi lokal itu. 

Pendidikan dari orang tuanya bagaimana, apakah suka melarang anak-anak,  

diarahkan dengan baik, memarahi anaknya, kalo orangtua itu salah kan biasa, anak 

itu salah juga biasa. Tapi kondisi memarahi yang salah itu harus diberi tahu, yang 

bener begini diberitahukan. Jadi anak itu puas. Kan ada anak yang begini, 

nyalahin, karena apa karena orangtua tidak memberikan jalan yang sesuai. Nah itu 

yang harus diberikan kepada anak. Ya meskipun debat-debatan dengan anak tapi 

itu ya lebih baik, misalnya anak bilang begini tapi saya bilang ya tidak harus. Misal 

anak punya pacar, orangtua ndak suka, ya itu harus diberitahukan kenapa 

alasannya atau resikonya. Jadi kalo ndak setuju jangan trus marahi anak. Ya 

diskusi, jadi anak tu diajak untuk berpikir   

Peneliti  Mbah, berarti hal-hal yang membuat bahagia sekarang sudah ada di Mbah? 

Responden  Iyaaa. Cuman ya itu sudah kehendak ndak bisa protes sama Tuhan, istri saya sudah 

dipanggil. Tapi Tuhan mungkin menguji saya bisa ndak mendidik anak-anak 

sampai berhasil. Ternyata berhasil ya saya bahagia.  

Peneliti  Ee Mbah kira sekarang ada masalah yang membuat Mbah tertekan nggak? 

Responden  Ngg, kalo saya kalo bisa prinsip hidup saya di manapun saya betah asalkan saya 

bisa menyesuaikan diri dengan kondisi luar, lingkungan. Jadi jangan dibalik, ada 

orang tua yang lingkungan harus sama dengan dirinya. Nggak bisa. Ada loh orang 

tua yang begitu, banyak.  

Peneliti  Mm, Mbah, kalo mengingat Tuhan apakah membuat Mbah bahagia? 

Responden  Ya bahagia, hanya saya tidak mau menyalahkan dan menyerahkan semuanya 

kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab ya itu punya kita. Kalo misal 

ada masalah ya dianalisis dulu masalah itu, penyebabnya apa, kalo tau 

penyebabnya caranya adalah mengatasi penyebab itu. Tapi kadang-kadang orang 

yang memasrahkan saja semuanya, akhirnya ndak ilmiah, dia nggak mengalinalisis 



dulu apa penyebabnya. Tuhan memberikan kita otak kan untuk berpikir.   

Peneliti  Kalo sekarang sudah bahagia, Mbah? 

Reponden  Ya sudah, apalagi harapannya sudah terpenuhi. Anak-anak pendidikannya sudah, 

sudah bekerja semua.  
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Pelaku Teks 

Peneliti Mbah, Mbah kan tau kan istilah yang berbakti pada orangtua itu, Mbah? 

Responden Ya tau.  

Peneliti Oo tau. Gimana itu, Mbah? 

Responden Berbakti sama orangtua ya nurut sama orangtua, walaupun kita ini salah 

dimarahi ya sudah, dieem, dengerin dan juga berpikir kata-katanya tu kan 

bener nggak. Walaupun orangtua tu salah ya manusia juga, menasihati kita. 

Kadang-kadang orangtua tu juga nggak bener, tapi jangan membantah, nurut 

aja. Diam, pokoknya jangan sampe ee sepatah-sepatah mau ngomong terus 

kayak orang padu itu kan. Diem aja sudah. Dengerin gitu, tapi juga nurut kalo 

baik. Itu namanya bakti sama orangtua.  

Peneliti Penting nggak Mbah berbakti sama orangtua itu? 

Responden Oo penting banget.  

Peneliti Kenapa Mbah, pentingnya? 

Responden Ya itu memang Allah tu perintahkan begitu. Hormatilah orangtuamu. Dalam 

agamaku sepuluh perintah Allah itu berlaku di dunia ini karena itu yang 

membuat aturan Allah sendiri. Langsung yang dibawa Nabi Musa itu.  

Peneliti Kitab Taurat ya, Mbah ya? 

Responden Naah itu. Nggak mungkin akan kita, wah kok nggak bener. Mana ada Allah 

kok salah. Nggak ada, ya kan? Satu, Aku ini Allah-mu. Sembahlah aku, yaa. 

Jangan menyembah berhala dan sayangilah aku melebihi segala-galanya. 

Jangan mengucapkan nama Allah jika tidak perlu. Ingatlah akan hari Tuhan, 



hari Allah, hari yang harus disucikan. Hari ada tujuh, yang enam buat 

menciptakan segala-galanya, yang satu Allah perintah yang itu tadi, jangan 

menyembah berhala, sembahlah aku dan sayangilah aku melebihi segala-

galanya. Itu artinya hari yang disucikan, hari ketujuh. Hari tu kan ada tujuh, 

yang ini Tuhan menciptakan segala-galanya. Ini istilah kayak kita ni Tuhan 

istirahat, minta dimuliakan. Tuhan kan juga punya ini misalnya kamu suka apa 

itu kalo orang Muslim kan ...       

Peneliti Jumatan? 

Responden  Ndak, itu pake tabuh-tabuhan, itu kan namanya menyenangkan Allah. Seperti 

aku juga, nyanyi, meluhurkan nama Allah, memuji-muji Allah, ya kan? Nah 

itu.  

Peneliti  Mm gitu... Nah trus Mbah, kalo contoh perilaku berbakti sama orangtua itu 

apa aja, Mbah? 

Responden  Ya misalnya orangtua itu punya ini ya turuti. Ya kan? Turuti, kamu kalo 

bangun tu jangan siang-siang, bangun tu ya yang sebelum ayam bangun 

supaya ini... itu ya dituruti. Itu kan patuh namanya. Kalo ndak patuh itu kamu 

bangun yang paling nggak subuh itu, kamu bangun malah jam 7 siang. Naa itu 

kan namanya bertentangan. Nurut apa yang diperintahkan Allah, apa, 

orangtua. Gitu. Trus apa lagi? 

Peneliti  Naaah, gini Mbah, terus kan Mbah kan punya anak, sejauhini komunikasi 

sama anaknya gimana, Mbah? 

Responden  Komunikasi yaa kalo ada kepentingan kalo aku. Kalo nggak ya sudah biar aja. 

Jangan menganggu kesibukannya, jangan menganggu dia kan punya 

kesibukan lain dari aku yang sudah istirahat begini sebenarnya apa cuma cari 

kesenangan, makan enak gitu. Kalo yang masih muda itu ya sebenarnya ya 

yang berbisnis, atau dapat pekerjaan jadi PNS, dari ini-ininya tu jangan 

diganggu. Ya kan? 

Peneliti  Kalo komunikasi sama anak caranya gimana, Mbah? Sewaktu Mbah di sini. 

Apa pas anak dateng... 

Responden  Ya kalo perlu itu misalnya pake HP. Misalnya nanyakan, “Nduk, bagaimana 

keadaanmu? Baik-baik, Pak, alhamdulillah. Lanjutkan, jangan lupa kamu 

ibadah, arahkan anak-anakmu supaya menjadi anak yang sholeh dan sholehah, 

ya kan? Bimbing anakmu waktunya harus bagaimana harus bagaimana. Itu 



yang harus kita nasihatkan kepada anak itu yang mungkin mereka belum tau. 

Orangtua kan tidak pernah, ya anak itu kan tau karena orangtua, seperti aku 

yang sekarang ini. Ya kan? Nah seperti itu. Aku juga dulu begitu, diarahkan 

oleh orangtuaku. Orangtuaku juga dulu pernah diarahkan oleh orangtuanya. 

Ya kan, turun-temurun. Diambil yang betul-betul baik, mengikuti zaman. Ya 

kan? Bagaimana perubahan zaman, kalo dari orangtua dulu baik tapi belum 

tentu sekarang ini baik karena zaman sudah berubah. Perkembangan zaman 

ya? Naaah begitu.  

Peneliti Mmm. Mbah, nah trus kalo menurut Mbah nih kan kira-kira anak-anak Mbah 

sudah berbakti belum sama Mbah? 

Responden  Ya aku sudah ini... Kita ini cara berpikir harus yang luas. Orang lain  

menganggap belum berbakti kalo aku sudah, karena dia sudah menjalankan 

apa tugasnya sebagai orangtua dan sebagai anak. Naa dia kan dua, sebagai 

orangtua dari anak-anaknya, dan sebagai anak dari aku, orangtua. Mengurusi 

anak itu nggak gampang, dengan mengurusi pekerjaannya, misalnya berbisnis 

gitu kan? Ini kan harus bisa membagi jadi anak itu, ya kan? Harus bagaimana, 

harus bagaimana itu. Aku nggak memaksakan ya misalnya anakku kok 

setengah tahun nggak memberi kabar ya biarin mungkin sibuk. Ada orangtua 

yang ego, wowowowo, ini orangtua nggak tau, nggak ngabarin, naah itu salah. 

Orang ini mementingkan diri sendiri, ego. Ya kan? Jangan, orangtua itu yang 

pemaaf. Jangan harus begini harus begini harus begini. Seperti kata aku tadi 

lihat suasana perubahan alam itu bagaimana, kehidupan sekarang dengan dulu. 

Dulu dengan sekarang jauh berbeda, zaman aku kecil begini, zaman aku 

sekarang jadi orangtua begini. Sekarang aku sudah jadi kakek-kakek begini 

zamannya. Kan serba berubah, tapi harus bijaksana kita bisa ini 

(mengisyaratkan menggabungkan)... gitu. Itu orang yang sehat jasmani rohani. 

Ada orang yang soalnya nggak sehat rohaninya. Ya kan? Hehe. Sehat rohani 

jasmani bagaimana harus menerapkan untuk anak-anaknya, demi untuk cucu-

cucunya. Ya kan? Harus kena semua itu. Ke sini tu kadang aku tambahin juga 

nasihat orangtuanya, aku sumbangi dengan pendapatku sebagai orangtua kuno. 

Ya kan? Dulu... o, apa, yang dulu baik sekarang ada sebagian anak muda yang 

menganggap kuno. Ndak boleh, ndak boleh, memang artinya kuno tu ya sudah 

waktu lampau. Ya kan? Tapi di sini masih baik digunakan. Ya suruh gunakan. 



Ya kan? Jangan terus wah ini nggak usah ganti yang seperti sekarang, belum 

tentu cocok dari jiwa anak itu. gitu.  

Peneliti  Kalo contoh perbuatan berbakti yang sudah dilakukan anak kepada Mbah itu 

apa, Mbah? 

Responden Ya dia selalu mendengarkan nasihat-nasihatku, dia memperhatikan 

kehidupanku. Dia tau, bapak tu sudah sekarang sudah ndak bisa mencari 

nafkah tapi masih membutuhkan yaa dia selalu memberiku. Sekarang ini kalo 

ke sini dia sudah siapkan, ini uang untuk satu tahun kira-kira cukup karena aku 

bisanya segini. Dia juga nanya, kira-kira cukup nggak, Pak? Cukup. Seberapa 

pun harus bilang cukup. Jangan waah kurang ini, kurang banyak, ini namanya 

gini (isyarat miring, gila). Sudah nggak waras. Itu aja kita harus bisa, kalo 

kamu tidak bisa jangan memaksakan karena nanti akan membuat susah dirimu 

sendiri. Bapak tidak ingin kamu itu susah. Bapak ingin melihat semasa hidup 

ini kamu itu bahagia. Ya kan? Itu orangtua bijak.  

 

Seperti sini ada dulu namanya SK, trus dulu sebelum masuk panti tukang 

becak. Punya nak satu juga tukang becak dan tidak diurus. Dari kecil dia ikut 

Mboknya, dia mengejar kesenangan sendiri. Dan sesudah tua sudah ini, badan 

sudah nggak sekuat muda dulu, Tuhan memberi apa, hukuman. Karena dia 

nggak ngurusin apa tanggung jawabnya. Dia diberi buta. Itu masih ego, tidak 

punya kebijakan tidak punya belas kasihan. Dia memaksakan kehendak. 

Namanya KR. “KR.” | “Ya, Pak.” | “Kamu tu tiap bulan ke sini.” | Jadi 

samping dia kangen, basa-basinya. |“Kamu bawa ke sini kebutuhan untuk 

merokok, tembakau, bumbu-bumbunya, komplit kan. Aku, bawakan aku 

makanan ini.”| Itu kan namanya nggak ngeliat bagaimana keadaan tukang 

becak zaman sekarang dengan dulu. Lebih enak tukang becak dulu. Dulu 

belum banyak saingan, sekarang? Angkot, ya kan? Ojek, tukang becak yang 

pake motor, itu kan lebih ini, heee. Akhirnya penghasilannya bagaimana? 

Drastis turunnya. Dia memaksakan, “Nek rene tuko’no radio yo sing satus 

ewu.” Nah aku kan kesel buanget. Campur tangan. Kan aku juga orangtua. 

“SK.” | “Opo?”| “Kamu tu manusia tidak punya perasaan, kamu tidak punya 

hati, itu kan profesimu dulu. Zamannya sudah lain, itu anak itu juga tadi sudah 

mengatakan iya bapak itu dulu ndak ngurus aku. Aku dibesarkan oleh simbok 



atau ibu yaa. Bapak tu cuman cari senangnya sendiri. Dah gitu, kamu tu 

jangan memaksakan kehendak, introspeksi dirimu, atau lihat pribadimu dulu 

bagaiman terhadap istri dan anakmu. Apakah kamu tanggung jawab? Anakmu 

ni yang cerita sendiri menceritakan keburukanmu. Dan fakta, itu karena benar-

benar cerita di depanmu tidak takut dengan kemarahanmu menunjukkan 

kesalahanmu. Di depan bapaknya, kalo ndak benar mana dia berani? 

Bapaknya juga diam saja, merasa kalau dia memang bersalah. Kamu jangan 

begitu, sangat berdosa. Sangat berdosa. Dulu kamu membuat susah, tidak mau 

bertaubat. Sekarang memberi beban kesusahan lagi. Diem aja dia. Malah kamu 

sudah di sini diurus pemerintah, apa kekurangannya? Ya kan?  

 

Bagi orang hidup, orang hidup itu kan makan, tempat tinggal. Kalo ini kan 

kekayaan. Kan orang hidup tu makan, makan yang ajeg ya, ada tempat tidur, 

pakaian, itu caranya orang hidup kan? Apa harus naik mobil, ndak usah naik 

mobil aja hidup kok. Walau naik mobil kalo nggak makan gimana? Kamu tu 

sudah hidup, sudah diurus pemerintah, kenapa kamu menuntut anakmu harus 

begini harus begini harus begitu?  

Peneliti Mmm. Mbah, trus Mbah nyaman nggak tinggal di sini? 

Responden  Ya, nyaman nggak nyaman dinyamankan. Misalnya aku protes wah nggak 

nyaman. Kalo adanya begitu mau apa? Kalo betul-betul nggak nyaman ya sana 

pulang, atau ya sana cari yang nyaman menurut kamu. Tapi nyatanya sudah 

nggak bisa mencari. Kebetulan aku punya anak dan sebagainya keluarga. Kalo 

yang non-keluarga, non siapa-siapa tapi dia nggak nyaman trus dilepas, jadi 

apa? Pengemis. Pinter nggak ada, tenaga nggak ada, mau apa? Kalo punya 

tenaga jadi kuli angkut, sudah dapat duit. Kalo yang pinter dengan akalnya, ya 

kan? Mungkin sedikit modal, jualan.  

Peneliti  Mbah di sini kebutuhannya ada dari anak juga, Mbah? 

Responden  Kalo aku dapat hasil ya dari anakku. Sama anakku aja aku nggak menuntut, 

nggak minta nggak itu. Anakku ngasih ya tak terima, nggak ngasih ya biarin. 

Tidak harus. Aku tidak punya utang-piutang. Kalo mengharuskan berarti aku 

mengutangkan sama anak, menagih, juga salah. Ya sudah biarkan saja, anak 

kan tahu sendiri ya aku sendiri dulu bayi diopeni ayah bunda, sekarang ayah 

bundaku tu nggak bisa apa-apa, sudah loyo, sudah capek demi aku, sekarang 



ganti aku sekarang yang memberi kebahagiaan pada kedua orangtuaku. 

Begitu.  

 

Aku dulu masih SMP aja sudah berjanji dalam hati dan memohon kepada 

Allah karena aku sepuluh bersaudara aku nomor sembilan. Dalam sekian 

waktu, ayah bundaku tu membiayai anak pertama sampai anak kedelapan, 

berarti di atasku kan? Aku sama adekku tidak ya. Ini kan capek, istilahnya aku 

tu sudah bisa berpikir dewasa. Wah, bapak ibu tu capek buanget, tak pikir lho 

ini. Tahun ini membiayai abang ini nikahan, tahun ini gantian abang ini, 

sekian kali dan ditambah waktu pendidikan sekolah bisa ditambah sekian 

mengeluarkan biaya, aku mohon sama Allah, “Yaa Allah, andai saatnya aku 

harus membangun hidup, berumah tangga, tolong izinkan hamba-Mu ini 

membiayai dirinya sendiri.” Allah mendengarkan, dan dikabulkan. Ya Tuhan 

kan lalu memberi jalan untuk kemudahan aku mencari rezeki, kan? Cepet 

dapet uang dan halal.  

Peneliti  Mm gitu. Trus Mbah kalo sama simbah-simbah di sini gimana, Mbah? 

Responden  Ya biasa saja. Kalo yang nggak bener ya tak marahi apa boleh buat. Kalo 

dibiarkan saja ya tidak karuan nanti. Lebih susah lagi ngurusnya, sebelum 

terlanjur. Marah itu harus, kalo perlu. Kalo orang nggak salah dimarahi ya 

berarti itu orang nggak bener. Marah kalo perlu dibentak ee. Walaupun di sini 

(menunjuk dada) tidak, tapi tu yang bisa ditakuti gitu lho. Nantinya akhirnya 

kan punya berwibawa, kan? Kalo nggak punya wibawa mana bisa mengatur? 

 

Seperti orangtua terhadap anak aja kan anak takut sama orangtua karena 

orangtua berwibawa, kan? Karena berwibawa orangtua anak pada nurut. 

Orangtua memberi contoh. Jadi orangtua tu nggak gampang. Gampang-

gampang susah. Ya kan? Jangan asal wah aku punya anak seneng tapi nggak 

diurus. Banyak yang kayak begitu. Anak nggak diatur, telantar berantakan. 

Kasian anak kasian istri, itu namanya penyiksaan juga dosa.  

 

Anak yang diberikan itu dari siapa? Dari Allah. Bersyukurlah kamu diberi 

keturunan, kalo tidak? Nikah sepuluh kali ndak bisa punya anak bisa tidak, 

karena Tuhan nggak mengizinkan. Karena Tuhan juga Mahatahu, orang ini 



nanti akan begini nggak usah aja diberi anak. Nanti akhirnya akan menyiksa 

manusia, umat, generasi manusia, ya kan? Kita punya, aku misalnya, punya 

anak tu berarti wah aku dipercaya sama Allah untuk meneruskan generasi 

manusia, ya kan? Aku punya anak, dan aku harus menjaga anak itu. Harus aku 

arahkan menuju kehendak Allah.    

Peneliti  Mbah, trus kalo program yang disukai, Mbah? 

Responden  Semuanya suka kalo masalah program. Ya senam seneng, dendang ria, 

keterampilan, bisa nggak bisa yang penting ikut disiplin. Aku ni keterampilan 

nggak bisa aku dari kecil. aku kalo disuruh itu ngambil-ngambil pekerjaan 

tangan itu, suruh bikin itu gayung air itu, mbeli  di pasar aku coba? Kan aku 

males itu tempurung mesti dilubangi nanti dikasi cangkingnya kan membuang-

buang waktu. Lebih baik mengerjakan PR, Matematika itu kan buat besok, 

menyelesaikan dalil-dalilnya atau rumus-rumusnya. Ini bikin gayung nggak 

bisa nggak masalah aku dimarahi bapakku. Kan suruh bikin kipas, aku jawab, 

“Apa bapak seneng, anaknya bakul kipas? Diem, bapakku kalah, kan? “Yo 

wes, ya masuk akal.” Kan bapak suka kalo anaknya pinter, kalo anaknya jadi 

dokter, misalnya gitu kan? Diem bapakku, nggak marah lagi. Beli kipas, buat 

apa, beli kipas jangan yang bagus, ketauan... beli yang jelek mungkin bocor 

kipas itu yaa, ngiketnya kurang bagus ada peyot-peyot sedikit, ya kan? Kalo 

diini-ini kan dapet nilai gede, ni DM bikin kipas. Padahal aku ke pasar, naik 

kereta kuda itu pulang pergi. Itu aku ya nakal, tapi ya seneng. Aku nggak ini 

nggak nggak harus, tapi kalo sekedar bikin sulak aku bisa. Tapi sekarang 

karena bersamaan waktunya dengan bimbingan rohani kan yang utama 

bimbingan rohani. Nggak bisa bikin sulak bikin keset yang penting aku bisa ke 

surga, haha. Apa nanti di sana ditanya sama Allah, “Kamu bisa nggak bikin 

keset?” Haha, ya nggak kan? Yang ditanya kan kelakuan kamu, ya kan? 

Walaupun Allah tau bagaimana anak itu kan ditanya juga.   

Peneliti  Trus yang bikin nggak betah, Mbah?  

Responden  Yaa itu yang bikin setengah nggak betah orang-orangnya pada gila. 90% itu 

pasokan dari Satpol PP.  

Peneliti  Trus Mbah menurut Mbah kebahagiaan itu apa, Mbah? 

Responden  Bahagia itu ya menyukuri, apa yang diberikan Allah tu ya disyukuri. Di sini 

(dada) kan ada rasa seneng. Kalo kamu proteees terus ya ndak bahagia. 



Misalnya Allah begini kamu tu ndak merasa tersiksa ya bahagia. Walaupun 

sedang sakit kamu nggak keterlaluan huhu Yaa Allah, ya kan semakin tambah 

sakit kan pikiran.  Kalo, “Yaa Allah bila Engkau menghendaki bila Engkau 

mengizinkan hamba mohon sembuhkan. Alhamdulillah.” Sembuh, ya kan?  

 

Karena pikirnya kamu tu merasa aku ini kan mampu. Naaah kamu mau 

makan, itu juga ada hubungannya dengan kesembuhan tadi. Walaupun sesuap 

kan daripada kosong, lama-lama tambah tiga suap akhirnya kan jadi sehat. 

Disamping diberi obat, obat tu perantara. Yang penting kan Allah 

mengizinkan. Kalo Allah bersabda sembuhlah, ya sembuh yang percaya, yang 

beriman.  

 

Kebahagiaan itu ya semua yang membuat hati senang. Misal kamu dikasi uang 

walau sedikit kan kamu jadi seneng. Misalkan kamu kesampaian apa yang 

kamu harapkan, bahagia. Nah itu kebahagiaan itu, tidak kecewa kan? Ee misal 

kamu pengen terus ada tamu ngasi nasi kotak ada ayam panggang, bahagia 

nggak? 

Peneliti  Mmm, Mbah kalo hal-hal yang bikin Mbah bahagia tu apa aja, Mbah? 

Responden Ya misalnya kamu punya kenginan terkabul. Kamu merasa menyukuri dan 

terima kasih atas dianugerahi, kamu belum, kayak aku punya anak, dia 

berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam saya ingatkan, dia tahu berbakti atau 

tahu memikirkan kebutuhan orangtua yang sekarang sudah rapuh. Itu kan juga 

jadi kebahagiaan, ya kan? Sangat bahagiaaa. Soalnya apa, orang bahagia itu 

nomor satu menyukuri. Walau kamu diberi harta setinggi langit kamu nggak 

menyukuri ya nggak bahagia.  

 

Kalau kamu bisa makan sehari tiga kali, pakaianmu ya lumayan, nggak punya 

berlian yang segede ini, tapi kan kamu sudah seneng, menyukuri. Tapi ada 

juga manusia yang tidak mau menyukuri. Sudah perhiasan macem-macem 

masih kurang. Menggerutu, mengeluh, wah dia punya ini aku nggak. 

Menuntut sama suami, nanti kamu kalo jadi istri jangan yaa. Nanti kalo kamu 

akhirnya seperti itu suamimu akan berubah. Bisa jadi koruptor, menuruti istri 

karena mencintai istrinya. Jadilah manusia yang tidak material, yang beriman. 



Itu namanya orang soleh. Kalo matre tu haduh sudah. 

 

Aku tu dulu tu ya memang sudah kehendak Allah harus begitu, walaupun 

Cuma 24 tahun tapi aku sudah merasa bahagia dan bersyukur. Istriku tu ndak 

nyombong aku, cantik tiada tanding. Nggak ada yang bisa kayak istriku 

cantiknya. Itu juga dari Allah, harus disyukuri. Istriku tidak pernah menuntut 

aku, mbok Pak atau Mas aku dibeliin ini ini ini, ndak pernah. Dulu waktu 

masih pacaran tak ajak ke toko emas, waktu aku nikah itu kan, dia bilang, 

simpen, hati-hati menggunakan duit. Padahal dia baru umur 19, bisa 

menasihati aku yang umur 32. Aku kan semakin seneng, semakin cinta, kan 

ya?  

Peneliti  Mbah, kalo misalkan Mbah ada masalah itu cara ngatasinnya gimana, Mbah? 

Responden  Mengatasi masalah? Ya kita mohon petunjuk Allah, Yaa Allah berilah kami 

jalan keluar dari masalah ini. Tuhan akan bimbing, beriman tapi. Pikiran 

positif, jalan keluar masalah yang tadinya ndak bisa terus oo ini begini. Itu 

yang namanya beriman. Kalo beriman itu ya semuanya atas kehendak Allah. 

Nggak mengeluh kepada siapa-siapa.  

Peneliti Hmm. Kalo ingat Allah e Tuhan itu Mbah bahagia nggak, Mbah? 

Responden  Ya iyaaalaaah. Ya Allah, bersyukur aku punya Allah. Kalo aku dilahirkan 

negeri komunis sana tidak mengenal Allah jadi tidak diajarkan, kan? Ajaran-

ajaran Allah kan tidak diajarkan. Alhamdulillah aku sehat, sehatnya wong tuo. 

Wong tuo bekas penyakitan. Tapi nyatanya seneng. Bahagia.   

Peneliti  Sudah bahagia berarti, Mbah? 

Responden  Karena apa? Karena tak syukuri. Kan jadi bahagia, kan? Kamu tanya apa itu 

bahagia, ya itu tadi contohnya.  

Peneliti  Sekarang sudah bahagia berarti ya Mbah, ya? 

Responden  He-e. Nanti itu diajarkan kalo kamu jadi Psikolog.  



VERBATIM WAWANCARA 3 

 

 

 

Nama responden : HJ 

Usia   : 72 tahun 

Agama   : Islam 

Hari, tanggal  : Selasa, 21 Maret 2017 

Waktu   : 13.08 WIB – selesai 

Lokasi    : Beranda Wisma 

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

 

Pelaku Teks 

Peneliti Mbah tau istilah berbakti sama orangtua? Menurut Mbah berbakti sama 

orangtua itu gimana, Mbah? 

Responden Iya. Berbakti sama orangtua itu yaa... minimal ya kalo menurut yaa sama 

orangtua sama petuah-petuahnya diturutin. Jangan sampai menyakiti hati 

orangtua, kan. Begitu. Apa, menyambung silaturrahmi, misalnya apa 

kesulitan orangtua kita bantu. Sama orang lain, yaa. Misalnya apa, urusan 

utang-piutang itu yaa. Kalo ada utang, diberesin.  

Peneliti Oo, kalo menyambung silaturrahmi tadi maksudnya gimana, Mbah? 

Responden Maksudnya kita itu anu, misalnya ya misalnya kalo kita itu dah jadi orang 

sama orangtua itu jangan cuek gitu lho. Sering ditengok. Ada kan yang terus 

aku ini nggak mau nengok. Cuma setahun sekali Idul Fitri saja.  

Peneliti Mm, gitu. Berbakti sama orangtua itu penting nggak sih, Mbah? 

Responden Penting. Ya karena, kita ini kan, itu wajib ya. Dan itu memang kalo dalam 

agama saya agama Islam itu memang anu, disuruh gitu lho. Apa ya, berbakti 

itu yang satu tidak melawan, ya menurut, menyakiti orangtua tidak boleh. 

Pokoknya apa yang menjadi amanat orangtua kita laksanakan. Begitu.  

Peneliti Amanat itu maksudnya gimana, Mbah? 

Responden Amanat tadi misalnya orangtua kita itu sudah lansia, sudah apa itu ee 

demensia, di penghujung dipanggil yang Kuasa, apa yang menjadi atau 

masalah orangtua dulu itu kalo bisa kita anu, kita ambil alih. Dari segi anu, 



supaya arwahnya tenanglah di sono yaa.  

Peneliti Oo, kayak menjalankan wasiat gitu? 

Responden Naaaah, iya. Kalo dia tidak bilang wasiat itu kan juga sudah otomatis ya. 

Misalnya keburu meninggal belum sampe apa, memberi wasiat, ya otomatis 

kita sebagai anaknya karena adanya kita di dunia kan mereka.  

Peneliti Mbah, kalo Mbah sendiri hubungan dengan anak gimana, Mbah? 

Responden Baik.  

Peneliti Trus kalo misalkan mau komunikasi sama anak gimana? 

Responden Bisa. Jadi dia kan ya minimal satu tahun sekali ke sini. Sebulan dua bulan 

sekali ke sini. Mungkin ini karena sibuk dia itu ya, ada pilkada itu kan. Nah 

itu dia sibuk mungkin.  Kalo yang lainnya anakku kan jauh, di Kalimantan.  

Peneliti Oo yang di sini berapa, Mbah, anak-anaknya? 

Responden Dua. Anaknya tiga. Soalnya saya ke sini kan kemauan sendiri.  

Peneliti Oo gitu. Mbah, trus kalo sejauh ini apa aja Mbah perilaku berbakti anaknya 

Mbah yang sudah dilakukan? 

Responden Yaa, menurutlah sama kata-kataku. Soalnya kalo sudah anak itu punya suami 

punya istri istilahnya itu sudah punya negara sendiri gitulah. Tanah airnya, 

kita nggak bisa ikut campur. Yaitu kita, memberi garis besarnya aja kan, gini-

gini-gini nanti supaya dia ingat. Gitu. Kalo masalah materi kita nggak bisa 

menuntut. Kan ada orangtua itu kan kamu harus memberi, ada kan. Ndak 

usah, itu kan untuk tanggung jawab anak istri kan. Ya kalo dikasi ya kita 

terima, kalo tidak diterima ya nanti dia sakit hati.  

Peneliti Trus kira-kira anak Mbah sudah berbakti belum sama Mbah?  

Responden Yaa saya nilai sudah. Sebenarnya kan bentuk berbakti itu tadi kan, minimal 

ya tidak melanggar apa norma-norma ee kehidupan di masyarakat. Jadi tidak 

menyusahkan orangtua. Supaya menjalani ibadah yang anu, kewajiban kan 

itu. Itu sudah seneng orangtua. Ada kan anak-anak yang selalu apa 

menimbulkan onar, membawa-bawa nama orangtua. Ya kan? Misalnya 

narkobaan, berandalan...  

Peneliti Trus Mbah seneng nggak tinggal di sini? 

Responden Seneng. 

Peneliti Apa yang bikin bahagia? 

Responden Yaa anu, di sini kan ada kekeluargaan. Kekeluargaannya itu tinggi. Trus 



saling tolong menolong. Saling memperingatkan. Kalo mereka itu ada yang 

kelebihan duit atau apa mau ngasi lah, gitu. Ada yang dikunjungi keluarga 

bawa apalah gitu aaa itu dibagi rata. Nanti gantian, misalnya aku dibagi rata. 

Kalo ada kelebihan duit sedikit pinjam boleh. Apalagi di sini kan orang Jawa 

semua ya jadi satu kebudayaan, jadi misal kita bergurau salah sedikit ndak 

ngapain. Paling jangan gitulah, misalnya. Jadi itu kan menambah kebahagiaan 

kan? Tidak teringat hal-hal yang apa, negatif yaa. Misalnya menceritakan 

dulu misalnya dulu ituterkubur gitu.  

Peneliti Kalo Mbah di sini program yang disukain apa, Mbah? 

Responden Di sini? Aku rasa semua suka, soalnya semuanya itu saya anggap positif kok, 

untuk kebutuhan simbah-simbah gitu. Paling suka ya anu, masalah pendidikan 

agama, soalnya kan orang sudah di panti kan lansia semua ya, mau ngapain 

sih. Kan kita itu cuman menunggu dipanggil ya. Naaah kalo bisa itu dipanggil 

sudah punya bekal. Di luar sono kalo kita dipanggil juga usahakan, karena 

kalo bilangnya ustadz itu orang yang cerdas pandai itu orang yang bagaimana, 

bukan di sana kerjaan beres gitu bukan, tapi yang pandai menyiapkan diri atau 

mempersiapkan kematian atau mempersiapkan bekal. Kalo orang yang 

cerdas, kata Ustadz lho ini. Sebab kalo misal titel sederet, mobil empat, bini 

tiga, itu kan nggak ikut semua. Yang dibawa kan amal ya. Ya kalo bisa itu 

berbuat amal sebanyak-banyaknya. Amal yang baik ya. Kalo saya kan agama 

Islam ya. Agama Islam itu kan amar makruf nahi mungkar. Tapi memang 

orang itu ndak bisa lepas dari dosa. Misalnya kalo berbuat dosa ya 

astaghfirullah trus ya bertobat. Soalnya ikrarnya si Iblis itu to mau membuat 

saudara sebanyak-banyaknya darii keturunan Adam kan gitu kan, padahal 

manusia itu kan lemah, ya kan? Kalo nggak ada pertolongan Tuhan mana bisa 

berhasil. Etan itu minimal menggoda kita 1000 kali sehari, padahal kita salat 

5 kali.    

Peneliti Mm gitu. Mbah kalo hubungan sama teman sewisma sini gimana? 

Responden Saya usahakan baik lah. Termasuk saya kan positive thinking aja.  

Peneliti Kalo sama sepanti gimana, Mbah? 

Responden Sepanti? Ya sama. Pokoknya kalo ikut agama itu kita ya senyumlah, senyum 

aja. Senyum kan sedekah, iya to? Soal mereka menyakiti aku ya terserah. Gitu 

aja. Nanti kan kena batuya sendiri. Tuhan yang Mahatahu, kok. Hehe.  



Peneliti Mbah, terus kalo misalkan Mbah interaksi sama orang lain ngobrol sama 

orang lain di sini itu bikin seneng nggak sih, Mbah? 

Responden Iya, seneng. Ya bisa anulah, yang tadi itu apa, mempererat hubungan sosial 

yang positif, yang negatif tinggalkan aja. Nanti mengurangi bobot iman kita.  

Peneliti Mbah, menurut Mbah sendiri bahagia itu apa sih, Mbah? 

Responden Bahagia itu ya kalo... ee orang yang hidup bahagia itu misalnya takarannya 

sehari aja ya, sehari itu dia bisa memenuhi kebutuhannya hari itu dan tidak 

dicampuri dengan hal-hal yang negatif, misalnya maksiat gitu. Bisa 

memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dicampuri dengan maksiat atau sakit 

biologis atau psikologis. Itu aja ya, bahagia sehari. Kalo yang lingkupnya luas 

ya relatif. 

Peneliti Gimana Mbah kalo yang lingkupnya luas? 

Responden Yaa kita kan harus bisa mempertahankan yang tadi kan, tadi itu. Padahal kita 

kan juga harus ada hubungan dengan manusia yang lain. Naah gitu. Kita 

harus tangguh lah.  

Peneliti Kalo dari Mbah sendiri Mbah, hal-hal yang bikin Mbah bahagia itu apa aja, 

Mbah? 

Responden Aku? Saya itu ya anu kita itu ya jangan lepas mengucapkan syukur. Karena 

apa? Satu bisa dikasi umur panjang, bersyukur masih bisa beribadah apa itu 

teratur gitu. Meskipun saya juga ndak bisa baca Al-Qur’an ya soalnya kan 

dulu zaman kecil aku kan nggak ada PAUD nggak ada yang membimbing 

juga. Trus apa tadi? Kebahagiaan sendiri ya? Bisa melaksanakan amanah 

orangtua. Bisa mendidik adik-adikku yang sembilan, anak sendiri juga 

menurut semua. Kita jalani aja hidup. Misalnya ni ya saya ndak bisa kayak 

yang lain, kan ada kan ya yang wah itu dulu temanku sekolah ada yang punya 

ini ini ini, ya kita hidup itu gimana yang kita jalani aja di sini. Kita pokoknya 

prinsipnya seperdelapan dari hidup kita itu yang kita kuasai, yang lainnya itu 

anggap aja bukan kita. Ya seperdelapan yang, 80% lah, 80% dari hidup kita 

ini ya bisa anu dikelola. Dikelola yang bener, yang 20% ini misalnya yang 

tidak dapat kita serahi itu bukan punya kita. Gitu aja. 80% ini yang kita 

pertahankan dan dikelola dengan baik.    

 Nah, trus cara Mbah untuk mendapatkan kebahagiaan tadi itu gimana, Mbah? 

Responden Ya itu, misalnya sama orang itu jangan menyakiti, memperbanyak teman, 



klao berjualan itu jangan berbohong, menipu, misalnya kalo punya utang 

lekas itu ya dibayar kan setiap orang itu nggak lepas dari kesulitan dan 

kesedihan ya. Di dunia itu penuh kesedihan. Cuman gini, kita itu, kalo aku 

sendiri ya pribadi itu punya motto begini, saya itu anu seneng atau bangga 

dengan kesulitan sebab hidup saya itu penuh dengan kesulitan, tapi dari 

sekian banyak kesulitan itu aku dapat mengatasi. Kalo ada kesulitan bisa 

mengatasi, ada lagi bisa, jadi aku kan malah naik satu tingkat. Ada tingkatan-

tingkatan, jadi akan lebih pandai-pandai mengatasi kesulitan. Kalo bisa nanti 

ditularkan kepada teman. Kamu begitu? Aku dulu begitu, kamu nanti gini gini 

gini. Bisa kan nanti ditularkan karena itu merupakan pengalaman pribadiku. 

Kalo orang itu bilang hidup itu seperti roda berputar, kalo pas kita jatuh itu ya 

jangan sampe di bawah sendiri, usahakan diantisipasi kita itu jangan di bawah 

sendiri down, di tengah aja, nanti kembali. Caranya gimana, kalo dalam 

Psikologi ya kita cari solusinya. Apa penyebabnya naah ini harus ambil 

tindakan begini. Itu juga berlaku tidak hanya dalam orang seorang dalam 

keluarga bisa kan atau dalam satu organisasi. Naah soalnya begini, di dunia 

ini, orang yang lahir di dunia ini sudah dibekali oleh Tuhan apa bakat masing-

masing. Iya kan? Bakatmu bakatku lain. Bakat ini sama yang ini lain, 

meskipun kamu juga satu kampus juga nanti coba, nanti prestasinya kan lain. 

Nah gitu. Padahal penduduk dunia ini kan sudah 7 milyar. Gimana itu kan 

bakatnya lain-lain kan, nah kalo ndak penuh bakat lantas dunia ini kan nggak 

bergerak. Orang kan terus ini ke sana ini ke sana seperti beras, beras yang 

ditampi itu kan tau? Naah, orang kan kayak gitu. Hhahaha. Tapi gini, kalo 

dalam kita sendiri kan bahagia itu tadi bisa diantisipasi. Kalo dalam keluarga 

misalnya, ee anu, Nduk, bapakmu ini satu udah mau pensiun, gimana? Aaa itu 

bisa dipikirkan satu keluarga nanti diantara anak-anaknya itu atau bininya 

sendiri itu kan punya bakat masing-masing, aku begini aku begini, umpama 

yang terbaik  nanti dipakai. Begitu jug adalam organisasi kan? Makanya akn 

sering ada evaluasi, rapat, nnati ad ayang punya pendapat brilian itu dipakai. 

Jadi organisasinya berjalan terus. Hehehe.    

Peneliti Mbah, trus misalkan ada masalah gitu cara menyelesaikannya gimana, Mbah? 

Responden Banyak istighfar. Kalo aku sendiri kan dicari masalahnya tadi ya, masalahnya 

apa, di anu diambil solusinya. Masalahnya apa dulu, akar permasalahannya, 



cari solusinya, gitu. Yang terbaik gimana, gitu aja.  

Peneliti Mbah, kalo inget Allah bahagia nggak? 

Responden Yaa bahagia. Yaa itu kita gimana ya, masih anu butuh kesadaran untuk 

memenuhi kewajiban, untuk mengingat Tuhan, selalu bersyukur, kita masih 

diberi kesehatan, masih bisa beribadah dengan teratur. 

Peneliti Mmm, Mbah kalo sejauh ini Mbah sudah bahagia di sini? 

Responden Bahagia. Bahagia itu ya memang relatif juga, iya kan? Kita cari solusinya aja, 

kalo mentok ya mungkin itu ujian. Orang hidup itu cuman dua, sabar dan 

syukur. Iya kan? Kalo diberi kekayaan ya syukur, kalo diberi kemiskinan ya 

tetap syukur. Kan gitu, heheheh.   



VERBATIM WAWANCARA 4 

 

 

Nama responden : JW 

Usia   : 74 tahun 

Agama   : Islam  

Hari, tanggal  : Sabtu, 17 Desember 2016 

Waktu   : 13.08 WIB – selesai 

Lokasi   : Ruang Keterampilan BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

 

Pelaku Teks 

Peneliti Mbah namanya siapa? JW aja? 

Responden Iya. 

Peneliti Masih ingat nggak tanggal lahirnya, Mbah? 

Responden Nggak.  

Peneliti  Asalnya dari mana, Mbah? 

Responden  Bantul.  

Peneliti  Mbah punya anak nggak? 

Responden Oo punya. Di Jakarta tapi. Saya kan tadinya di Jakarta.  

Peneliti Trus kok bisa tinggal di sini, Mbah? 

Responden Ya pulang ke sini, orang sini kok.  

Peneliti Oo aslinya mana emang, Mbah? 

Responden Asli di sini, Bantul.  

Peneliti Oo. Yang nganter ke panti sini siapa, Mbah? 

Responden Dibawa, dijemput sama ambulans.  

Peneliti Oo dijempu ambulans. Anaknya berapa, Mbah? 

Responden Empat. 

Peneliti Oo empat. Anak pertama di mana? 

Responden Semua... 

Peneliti Semuanya di Jakarta? Laki-laki perempuan? 

Responden Laki 2 perempuan 2. 

Peneliti Kenapa nggak ikut tinggal sama anaknya, Mbah? 



Responden Nggak.  

Peneliti Kenapa nggak? 

Responden Nggak enak.  

Peneliti Kenapa nggak enak? 

Responden Iyaa nggak enak. 

Peneliti Trus anaknya nggak nyariin, Mbah? 

Responden Ya jauh. 

Peneliti Pernah dikunjungin nggak? 

Responden Jakarta banyak bekerja. 

Peneliti Mm. Pernah ke sini nggak anaknya? 

Responden Anaknya dia nggak ada yang jaga.  

Peneliti Tapi nggak pernah diliatin ke sini? Nggak? 

Responden Nggak. Jauh.  

Peneliti Istrinya meninggalnya udah lama, Mbah? 

Responden Udah lama.  

Peneliti Trus Mbah suka dikirimin uang nggak sama anaknya? 

Responden Ya belum, belum tau nanti. 

Peneliti Tapi kemaren-kemaren pernah dikirimin uang? 

Responden Belum pernah.  

Peneliti Pernah dikunjungin ke sini nggak? 

Responden Anak saya ada anaknya. Anak yang bontot punya mobil. 

Peneliti Trus Mbah, menurut Mbah ... 

Responden Bininya itu yang sekretaris. 

Peneliti Oo sekretaris...  trus Mbah kalo menurut Mbah berbakti sama orangtua itu 

gimana, Mbah? 

Responden Berbakti sama orang tua ya ngeliat, sebetulnya nengok ke sini. Tapi belum, 

jauh, ongkos. Jakarta kan jauh. 

Peneliti Trus apa lagi, berbakti pada orangtua itu apa lagi? 

Responden Berbakti ya diliat, sering-sering ... 

Peneliti Trus Mbah apa lagi? 

Responden Banyak. Abis diliatin ya sudah.  

Peneliti Menurut Mbah anak Mbah udah berbakti belum? 



Responden Belum. Ya gini ya belum... 

Peneliti Mm hm. Mbah seneng nggak tinggal di sini? 

Responden Seneng nggak seneng. Hhe.  

Peneliti Emang kenapa? 

Responden Ya orang sakit mau bagaimana lagi. Karena rasanya sakit tinggalnya di sini.  

Peneliti Karena nggak ada yang ngerawat ya, Mbah? 

Responden Iya. Kalo nggak sakit ya seneng. Enakan kerja dong. Saya biasa kerja. Tapi 

sekarang kerja sudah nggak bisa mau apa lagi. Kerja di Jakarta enak.  

Peneliti Mm. Mbah yang disukain programnya di sini apa? 

Responden Di sini nggak apa-apa. 

Peneliti Programnya, dendang ria apa senam apa... 

Responden Haa, dendang ria juga nggak nyanyi.   

Peneliti Nggak suka semuanya? 

Responden Nggak. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi.  

Peneliti Kalo senam? 

Responden Senam ya kalo senam di mana aja ada. Tapi kalo nyanyi terus terang nggak bisa. 

Peneliti Keterampilan Mbahnya nggak ikut juga? 

Responden Keterampilan saya nggak, liat aja, saya motongin kain itu juga susah.  

Peneliti Kalo menurut Mbah bahagia itu apa, Mbah? 

Responden Ya kesenangan bahagia. Ketulusan, bisa ke sana ke mari ke sana ke mari. Kalo 

cuma duduk aja ya namanya bukan bahagia. Orang bahagia itu orang yang 

meskipun kerja ya jalan kalo bisa. Itu jadi bebas, kalau duduk saja ada yang 

punya kerjaan yang cuman duduk saja seperti jadi sekretaris. Cuman duduk aja, 

itu kurang seneng, kurang enak.    

Peneliti Emangnya Mbah, yang bikin Mbah bahagia tu apa, Mbah? 

Responden Ya pertama kalo orang sehat nii kerja. Kalo nggak kerja ya udah nggak bisa 

bahagia. Tapi kalo kerja bisa bahagia.  

Peneliti Trus sekarang Mbah bahagia nggak? 

Responden Sekarang, nggak, nggak bahagia.  

Peneliti Kenapa nggak bahagia? 

Responden Soalnya sakit dan nggak kerja. Cuman duduk aja bosan.  

Peneliti Mbah, trus kalo inget Tuhan bahagia nggak? 

Responden Kalo sama Tuhan lain.  



Peneliti Lain gimana? 

Responden Kalo sama Tuhan bahagia, di mana pun bahagia. Umpamanya kalo di luar sama 

Tuhan ya bahagia. Di mana aja kalo sama Tuhan ya tetep bahagia.  

Peneliti Trus di sini sama Tuhan, nggak? 

Responden Hhehehe... nggak.  

Peneliti Nggak? Kenapa nggak? 

Responden Itu... di sini itu lain. Nggak kayak orang di luar. Di sini karena terpaksa karena 

sakit, jadi bahagia nggak ada.  

Peneliti Jadi bahagia nggak ada... sekalipun sama Tuhan? Sekalipun inget Tuhan nggak 

bahagia juga? 

Responden Orang bahagia itu yang bertenaga, bebas, punya kerjaan. 

Peneliti Tapi inget Tuhan bahagia nggak? Kalo inget Allah bahagia nggak? 

Responden Ya itu lain.  

Peneliti Oo lain persoalan ya.  

Responden Kalo bahagia dengan kerjaan, bahagia dengan Tuhan, itu lain.  

Peneliti Mbah Muslim kan ya? 

Responden Haa... nggak tau. 

Peneliti Mbah agamanya apa? 

Responden Orang Islam. Cuman Islam-nya juga lain. Islam ada yang cukup menuhin 

syarat-syaratnya orang Islam ada yang nggak. Kalo nggak sembahyang berarti 

ya nggak orang Islam.  

Peneliti Trus Mbah salat nggak? 

Responden Kalo salat sekarang ini kakinya sakit. Kalo pagi hari saya salat sekarang nggak, 

selama kaki saya sakit saya nggak salat.  

Peneliti Mbah anaknya Mbah nggak nyariin Mbah? Ngerasa dibuang nggak, Mbah? 

Responden Sementara ini, kalo nggak datang ya ngerasanya dibuang, nggak diaku. Kalo 

diaku harusnya diajak, biar jauhnya nyeberang laut ya diliat.  

Peneliti Mmm. Trus Mbah emangnya sikap orang yang berbakti itu gimana, Mbah? 

Harusnya anaknya Mbah gimana ke Mbah? 

Responden Harusnya ya dia bapaknya ada di sini dia ya sering ke sini.  

Peneliti Dijemput diajak pulang ya, Mbah? 

Responden Ya karena jauh juga sih, meskipun repot kerja kalo sama bapak kudunya 

ngeliatin. Udah setaun saya di sini nggak diliat.   



Peneliti Mbah, kalo Mbah sama temen-temen gimana, Mbah? Hubungannya baik 

nggak? 

Responden Saya baik. Belum pernah berantem.  

Peneliti Terus Mbah yang bikin betah di sini apa? 

Responden Dikata betah ya nggak, dikata nggak ya betah. Soalnya karena sakit, kalau 

pulang ya repot.  



VERBATIM WAWANCARA 5 

 

 

Nama responden : NR  

Usia   : 68 tahun 

Agama   : Islam 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 17 Desember 2017 

Waktu   : 15.30 WIB – selesai 

Lokasi   : Pos Satpam BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

 

 

Pelaku Teks 

Peneliti  Mbah namanya siapa?  

Responden NR. 

 Asalnya dari mana, Mbah? 

Responden Kulonprogo. 

Peneliti  Hmm, dari Kulonprogo. Kulonprogo kecamatannya apa, Mbah? 

Responden Wates. Kecamatan Wates. 

Peneliti  Uhm, he-e-he-e. Mbah tinggal di sini, hm dijemput atau mengajukan diri? 

Responden Diantar.  

Peneliti  Diantar sama? 

Responden Sama adik. 

Peneliti Oo, kenapa kok diantar, Mbah? Karena? 

Responden Ya, karena saya butuh ngaso.  

Peneliti  Butuh apa, Mbah? 

Responden Butuh istirahat. Jika saya sakit gigi, maka butuh obat sakit gigi. Sesudah 

saya cocok obat saya, nah begitulah misalnya.  

Peneliti  Uhm gitu. Tapi rumah kan ada, Mbah? 

Responden Ada, tapi saya kontrakkan.  

Peneliti  Oo di kontrakkan. Tapi penghasilannya juga buat Mbah hidup di sini atau 

gimana? 

Responden Yaa.. anu.. sewa di awal. Selesai dikontrak saya sakit jadi paling tidak itu 



anu investor. 

Peneliti  Oo... 3 tahun di sini baru dapet itu lagi? Baru dapet uang kontrak lagi? 

Responden Iya. 

Peneliti Oo, hu-um-hu-um. Mbah trus kalo menurut Mbah hmm birrul walidain itu 

berbakti kepada orangtua itu apa, Mbah? Kalo menurut Mbah itu gimana 

seharusnya ee kan dulu Mbah guru kan ya? 

Responden Yaa. 

Peneliti Kan kalo di pelajaran Akidah Akhlak itu kan ada berbakti kepada orangtua...  

Responden Bagaimana saudara tau kalo itu bagian dari pelajaran agama? 

Peneliti  Oo, kan saya sekolah juga, hehe. 

Responden Sekolah di mana? 

Peneliti  Di MI dulu MI Madrasah Ibtidaiyah trus sekolahnya dulu SMP-nya MTs 

jadi pelajarannya agama terus Mbah, kan masuknya kalo berbakti itu 

masuknya Akhlak kan ya Mbah ya? 

Responden Anu pelajaran agama dirinci. Tarikh ada sendiri, kemudian tauhid ada 

sendiri, syariah sendiri, itulah.  

Peneliti  Oo hm-m, trus Mbah... 

Responden Kembali ke masalah birrul walidain, bahasa Arab. Birru itu kan berbuat, 

kemudian walidain itu dari kata-kata walidaini kedua orangtua. Kalo satu 

orangtua kan waalid. Jadi kedua orangtua.  

Peneliti Hmm. Nah menurut Mbah tu birrul walidain itu seperti apa, Mbah? 

Harusnya tu kayak gimana gitu? Seperti apa gitu perbuatannya.  

Responden Yaa itu yaa jangan lupa anak selalu mendoakan kedua orangtua biarpun 

kamu sudah ibadah dan orangtua sudah meninggalkan dunia ya sama-sama 

beriman gitu lho. Jangan lupa abis salat mendoakan kepada orangtua. Tapi 

jangan dicampur aduk, kan doa orangtua ada sendiri. 

Peneliti  Hmm rabbighfirlii wa liwaalidayya...  

Responden Itu setiap abis salat. Kan abis salat ada doanya sendiri, jangan dicampur, 

baca itu sendiri,  

Peneliti Kalo selain itu Mbah yang termasuk perbuatan birrul walidain atau berbakti 

pada orangtua apalagi Mbah kira-kira? Sepengetahuan Mbah.   

Responden Sepengetahuan saya, merampungkan usaha orangtua yang dulu. 

Peneliti Gimana? Merampungkan apa, Mbah? 



Responden Merampungkan usaha orangtua yang dulu, kan orangtua punya cita-cita. 

Kamu itu adalah anak dari si anu si anu termasuk ibu orangtua kalo ada 

nasihat jalankan.   

Peneliti Hmm harusnya gitu ya Mbah ya. 

Responden Pesan yang baik dari orangtua itu dianjurkan, asalkan bukan pesan yang 

bertentangan dengan ajaran Tuhan.  

Peneliti Hmm, gimana Mbah? Semua perintah orangtua diikutin asal jangan yang 

bertentangan dengan ajaran Tuhan? 

Responden Yaa. Tidak bercerai dengan agama.  

Peneliti Hmmm... trus gini nih, mohon maaf ya Mbah kan nggak punya anak nih gitu 

gimana rasanya nggak pernah merasakan misalnya bakti dari seorang anak 

ke orangtua gitu, Mbah? 

Responden Yaaa... (diam sejenak). Nanti ya bagaimana nanti bantu kepada adek-adek ... 

kan tidak semuanya itu apa mandul seperti saya. Ada adek yang kerepotan 

bisa membantu.   

Peneliti Mbah ada anak angkat? 

Responden Belum.  

Peneliti Oo belum. Hmm iya iya. Tapi tetep yang penting tetep bahagia ya Mbah ya 

lahir batin? 

Responden (mengangguk) 

Peneliti Trus Mbah... Hmm nah kalo misalkan nih tadi Mbah kan udah nyebutin 

tentang birrul walidain gitu kira-kira kalau misalkan ngeliat temen-temen 

simbah yang lain ni yang ada di sini mereka kan pada punya anak itu trus 

ditelantarin sama anaknya gitu kan ya Mbah ya. Ada kan mbah-mbah yang 

kayak gitu. Nah itu menurut Mbah gimana? 

Responden Menurut saya itu merupakan ujian dari Tuhan kepada manusia yaa. Juga 

kesalahan orangtua itu sendiri kepada si anak kok sampai begitu. Opo salah 

didik atau mendidik sudah benarkah di waktu dulu. 

Peneliti Oh itu juga penting ya Mbah ya, jadi kalo misal kita mendidik anak baik-

baik anaknya nggak mungkin kayak gitu gitu.  

Responden Yaa. 

Peneliti Mm ya Mbah. Nah kalo menurut Mbah nih terus selanjutnya nah gimana 

menurut Mbah tinggal di panti ini? Panti ini gimana menurut Mbah? 



Responden Biasa aja. 

Peneliti Biasa aja. Seneng nggak tinggal di sini? 

Responden Pokoknya ada kegiatan diikuti.  Program-program yang bagus mendukung 

bagi saya tidak memaksa saya ikuti. 

Peneliti Mmm he-e. Mbah nyaman nggak tinggal di sini? 

Responden Nyaman.  

Peneliti Nyaman. Trus fasilitas apa Mbah yang bikin Mbah nyaman tinggal di sini? 

Responden Ya pokoknya anu kegiatan yang merupakan kegiatan pendukung bagi saya.  

Peneliti Oo kalo dari segi fasilitasnya? 

Responden Biasa-biasa saja.  

Peneliti Nah kalo kegiatan yang bikin nggak suka Mbah? Program yang bikin nggak 

suka? 

Responden Belum bisa menilai hal itu.  

Peneliti Kalo program yang disukain semuanya tadi disukain ya. Trus kalo misalkan 

fasilitas yang bikin nggak nyaman? 

Responden Semuanya menyenangkan. Asalkan sikap kita terbuka sama kawan aja. Ada 

yang orangnya keras, ada yang sepuh, suka bergurau.   

Peneliti Mm kalo misalkan dari tempat tidur, terus dari kasur kayak gitu-gitu itu 

bikin nyaman nggak Mbah?  

Responden Ya kalo sekarang itu saya menyendiri. Kalo dulu waktu saya berhadapan 

dengan Mbah ND, kawan saya satu kamar itu. Saya itu dulu dua, sekarang 

Mbah ND juga menyendiri.    

Peneliti Oo ke mana Mbah ND? 

Responden Menempati kamar orang yang meninggal dunia.  

Peneliti Oo jadi sekarang Mbah sendiri. Dulu gimana sama Mbah ND, Mbah? 

Responden Ya karena sudah orangtua jadi yaa maaf saja ini orangtua sering ngompol. 

Peneliti Mm he-e-e. Nah trus Mbah kan selain dari program nih. Selain dari yang 

ada di panti ini Mbah tu hal yang paling seneng dilakukan apa, Mbah? 

Misalkan apakah misalkan kayak saya nih, saya tuh paling seneng kalo lagi 

baca. Kalo Mbah? Selain yang dari program yang dilakukan sendiri, 

aktivitas yang paling disenangi.   

Responden Sudah saya coba dua hari ini, saya mencoba untuk menulis. Ya walaupun 

sederhana saja.  



 Itu aktivitas yang menyenangkan menurut Mbah? Selain itu yang kemaren-

kemaren apa, Mbah?  

Responden Hanya apa, itu saja.  

Peneliti Mungkin bergabung dengan teman-teman, ngobrol,  

Responden Ya ngobrol-ngobrol itu sudah biasa itu. 

Peneliti Biasa aja? Nggak menyenangkan-menyenangkan banget ya? Gitu. Tapi 

yang... 

Responden Bagi saya anu harap maklum kalau sudah berhadapan orang banyak seperti 

itulah adanya. 

Peneliti Mm iya.  

Responden Pastinya seorang mahasiswa tau bagaimana berhubungan dengan kawan-

kawan, berhubungan dengan dosen, atau pada saat bekerja itu sudah tau.   

Peneliti Oo he-em. Yang bikin Mbah tu seneng tinggal di sini apa, Mbah? 

Responden Biasa saja. 

Peneliti Biasa saja. Nggak ada sesuatu yang bikin seneng? 

Responden Seneng kalo ada rekreasi itu. 

Peneliti Apa? Oo kalo ada rekreasi. 

Responden Tapi yang baik kalo ikut kegiatan. Kegiatan apa, nyanyi.  

Peneliti O itu seneng juga? 

Responden O nggak, hanya biasa-biasa saja. Saya hanya mengikuti peraturan yang ada.  

Peneliti Hmm ya. Oo gitu. Trus kalo dari teman-temannya tadi udah memaklumi ya 

Mbah ya karakternya? Mm gitu, trus Mbah nah kan kalo Mbah ibadah ni 

apakah dengan mengingat Allah gitu bikin Mbah bahagia? Apakah dengan 

mengingat Allah Mbah bisa bahagia? Dengan melakukan ibadah, salat, gitu. 

Mbah bahagia nggak kalau abis melakukan itu? 

Responden Itu hanya sebagian... Ya, pemberian Allah masih kurang ya, kurang bagi 

saya.   

Peneliti Gimana, Mbah? 

Responden Pemberian nikmat Allah belum saya rasakan.  

Peneliti Pemberian Allah ... 

Responden Pemberian nikmat dari Allah baru hanya beberapa, ya, nikmat yang saya 

rasakan.  

Peneliti Mmm baru sedikit nikmat yang Mbah rasakan dari Allah? 



Responden Iyaa. 

Peneliti Kenapa gitu, Mbah? 

Responden Iya itu salah satunya tadi itu. Belum ada anak. 

Peneliti Oo gitu. Berarti Mbah kalo mengingat Allah... 

Responden Ya nikmat itu masih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Tapi ya itulah 

takdir setiap orang.  

Peneliti Hmm. Berarti Mbah kalo mengingat Allah rasanya gimana? Bahagia nggak? 

Seneng nggak? 

Responden Ya harus banyak berusaha. 

Peneliti Harus, masih harus banyak berusaha ya mengingat Allah. 

Responden Iya. 

Peneliti Trus gimana Mbah ngadepin masalah, misalkan ada masalah gitu cara Mbah 

untuk menghadapi masalah itu gimana? 

Responden Kira-kira bisa tidak menyelesaikan pada waktu itu? Kalau tidak bisa ya 

bersabar aja.  

Peneliti Mmm. Kalo hal-hal yang bikin Mbah bahagia apa aja, Mbah? 

Responden Hal kecil-kecil yang saya sering-sering lakukan.  

Peneliti Apa aja itu misalnya? 

Responden Jajan nang warung ini pun juga. 

Peneliti Hhaha, jajan di warung gitu...  

Responden Iya, karena kita bisa apa, hubungan antara pedagang dengan pribadi 

Peneliti Hmm gitu. Iya, Mbah, trus Mbah ee sekarang udah ngerasain belum hal-hal 

yang bikin Mbah bahagia itu? 

Responden Belum.  

Peneliti  Laa tadi yang katanya ke warung itu? 

Responden Itukan yang biasa-biasa saja.  

Peneliti  Oo biasa-biasa saja. Tadi katanya bikin bahagia? 

Responden Karena senang bisa bergaul dengan masyarakat. 

Peneliti Itu bikin senang tapi nggak bikin bahagia? 

Responden Iya.  

Peneliti Berarti belum ada yang sepenuhnya bikin bahagia? 

Responden Iya. 

Peneliti Oo ya. Mbah makasi yaa.  



 

VERBATIM WAWANCARA 6 

 

 

Nama responden : PN 

Usia   : 69 tahun 

Agama   : Islam 

Hari, tanggal  : Sabtu, 17 Desember 2016 

Waktu   : 13.08 WIB – selesai 

Lokasi    : Depan Ruang Keterampilan 

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

 

 

Pelaku Teks 

Peneliti Namanya siapa, Mbah? 

Responden  PN 

Peneliti Anaknya berapa, Mbah? 

Responden Tiga. 

Peneliti Tiga. Dari istrinya berapa? 

Responden Dua. 

Peneliti Dua. Anaknya yang berapa orang, Mbah? Tiga laki semua ya? 

Responden Anak cucu perempuan, dua. 

Peneliti Yang di mana, Mbah? 

Responden Yang di Kulonprogo. Di Sumattera tiga. Yang kerja... 

Peneliti Sek sek. Dari istri pertama anaknya berapa? 

Responden Dari istri pertama dua. 

Peneliti Laki-laki apa perempuan? 

Responden Yang anak saya sendiri? Laki-laki. Anak saya yang sudah punya hotel, trus 

cucu saya dua. 

Peneliti Trus yang dari istri kedua anaknya berapa? 

Responden Cuma satu. 

Peneliti Laki-laki apa perempuan? 

Responden Laki-laki. 



Peneliti Mbah laki-laki semua po anaknya? 

Responden Laki-laki semua. Sekarang yang nomor dua di mana? 

Peneliti Yang nomor dua meninggal di sana, di Bantul. 

Responden Berarti yang masih hidup? 

Peneliti Dua, di Sumatera satu sama di situ satu. 

Responden Yang di Kulonprogo sama Sumatera? 

Peneliti Iya.  

Responden Yang di Bantul meninggal? 

Peneliti Kulonprogo semua tempatnya.  

Responden Ooo. Trus Mbah, Mbah nii apa kan gini ya punya anak trus apa sering 

dikunjungin nggak sama anak-anaknya? 

Peneliti Yaa kalo saya telepon ya sini kalo ndak ya ndak. Waktu sakit itu ke sini. 

Responden Trus Mbah ee ini nggak suka dikasi uang nggak sama anaknya? 

Peneliti Dikasih sama adik saya.  

Responden Oo adiknya yang suka ngasih? Trus kalo ke Kulonprogo itu ketemu siapa? 

Peneliti Itu anak saya. 

Responden Tapi dikasih uang? 

Peneliti Kadang-kadang. 

Responden Kadang-kadang. 

Peneliti Adik saya kan pegawai di UGM. 

Responden Oo ya. Mbah hubungan sama anak-anaknya gimana? Baik nggak 

hubungannya? 

Peneliti Yaa anak itu sudah nganu... mbuang saya.  

Responden Oo sudah ngebuang Mbah, cuman kalo sakit itu apa dijengukin, ditelepon itu 

bapak sakit ya ke sini. Kalo saya pulang itu ya nggak boleh di panti aja.  

Peneliti Oo gitu. Nggak dikasih pulang ke rumah? Kenapa gitu Mbah? 

Responden Saya itu kalo di rumah itu apa-apa saya jual. 

Peneliti Kenapa? 

Responden Hasil-hasil saya, saya yang jual. 

Peneliti Kenapa Mbah jualin? 

Responden Yaa itu kan hasil saya ee.  

Peneliti Mmm hasilnya Mbah. Oo gitu. Mbah, terus apa namanya berarti anaknya itu 



kalo nggak sait nggak dikunjungin ya? 

Responden Iyaa. 

Peneliti Mm gitu. Trus Mbah menurut Mbah berbakti pada orangtua itu gimana Mbah? 

Responden Itu ya mengurus sampe ninggal, ngasi obat kalo sakit, sakit diobatkan yaitu 

berbakti. Tapi saya nggak sempet bekti, saya kan tinggalnya di Sumatera.  

Peneliti Ndak... maksud saya anak-anaknya Mbah itu. Seharusnya kan Mbah tadi 

bilang berbakti sama orangtua harusnya ngurus orangtua gitu kan, menemani 

orangtua sampai meninggal gitu kan, sampe tua gitu. Nah trus anak-anaknya 

Mbah udah ini belum, udah berbakti belum sama Mbah? 

Responden Belum yooo sama saya.  

Peneliti Kenapa gitu, Mbah? 

Responden Ya itu, kalo sakit baru dijenguk. Kalo ndak sakit pulang itu, kamu sudah di 

panti ndak usah pulang.  

Peneliti Oo itu belum berbakti... trus mbah, ini apa namanya emang bentuk-bentuk 

perilaku berbakti kepada orangtua itu kayak gimana, Mbah? 

Responden Yaa kalo itu tadi sakit diobatkan, diurus makannya, gitu.  

Peneliti Trus Mbah hmm apa namanya Mbah seneng nggak tinggal di sini? 

Responden Senang.  

Peneliti Hmm yaa, apa yang bikin seneng, Mbah? 

Responden Temannya di sini banyak. 

Peneliti Trus apa lagi, Mbah? 

Responden Yaa makannya penuh. 

Peneliti Terus Mbah hmm ini Mbah programnya yang paling disukain apa, Mbah? 

Kayak dendang ria, apakah senam... 

Responden Oo yaa senam. Trus yang nggak disukain apa, Mbah? 

Peneliti Nggak ada... 

Responden Nggak ada yang nggak disukain? Hmm ya. Mbah hubungannya sam atemen-

temen gimana, Mbah? 

Peneliti Bagus.  

Responden Baguuus. Menurut Mbah nih, bahagia itu apa, Mbah? 

Peneliti Bahagia itu yaa apa-apa kecukupan, makan cukup, kehidupan senang. Trus 

Mbah, sekarang hal-hal yang bikin Mbah bahagia tu udah ada belum di Mbah? 

Responden Belum ada di sini saya.  



Peneliti Oo belum ada.  

Responden Sementara saya di sini tu belum ada, di sini tuh nggak senang saya.  

Peneliti Kenapa di sini nggak sennag, Mbah? 

Responden Pikirannya itu ke mana-mana ya itulah... 

Peneliti La katanya tadi senang karena banyak temannya? 

Responden Yaa senang-senang sementara itu saja, saya itu kurang penghasilan. 

Peneliti Oo gitu kurang penghasilan. Iya. Mbah terus ini Mbah ee apa namanya Mbah 

kalo inget Allah tuh seneng nggak? 

Responden Ya senang, saya ya sembahyang terus kok.  

Peneliti Kenapa mengingat Allah bikin Mbah senang? 

Responden Misal mau minta apa-apa, dosa-dosa besar saya supaya diampuni  

Peneliti Mm gitu. Trus Mbah kalo ada masalah itu cara nyelesainnya gimana, Mbah? 

Misalkan nih perasaannya lagi nggak enak, hatinya nggak enak, itu gimana 

nyelesainnya? 

Responden Oo itu cerita ke teman-teman, saya kok begini-begini 

Peneliti Mm. trus Mbah sekarang udah bahagia belum? 

Responden Kalo dibilang belum bahagia ya belum, kalo dibilang bahagia ya bahagia.  

Peneliti Setengah-setengah? 

 He-e.  

Peneliti Menurut Mbah anaknya tadi belum berbakti ya Mbah ya? 

 Iya anak yang tua itu.  

Peneliti Emang dia apa lagi Mbah perilakunya Mbah yang bikin dia nggak berbakti? 

 Yaa kan dia tuh nganu... saya pulang ke kampung itu yaa apa-apa saya itu 

bukan saya yang nguasai, dia yang nguasai.  

Peneliti Dikuasain gitu ya Mbah ya Mbah ngerasa dibuang gitu? 

Responden Iya dibuang gitu. Kalo keluarga Sumatera, anak saya di sana itu masih muda, 

nguliahkan anak tiga. Anak saya yang sayang sama saya itu malah ninggal.  

Peneliti  Oo gitu. Iya iya, Mbah. Udah kayaknya ini, Mbah.  
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Pelaku  Teks 

Peneliti  Berbakti sama orangtua itu menurut Mbah gimana? 

Responden  Kalo saya dulu masih ada ibu saya bapak saya ya, ya apa soale saya 

anak angkat e ya gemati, maksudnya setia sama orangtua. Tapi 

bapak ibu yang angkat ini punya anak sendiri jadi saya ini termasuk 

kalah sama anak sendiri. Ceritane gitu.   

Peneliti Trus Mbah berbakti sama orangtua itu penting nggak sih, Mbah? 

Responden Ya penting, Mbak. Karena saya andaikata, di... apa namanya, 

dihamili ya orangtua, kan susah orang hamil itu. Mau melahirkan, 

meramut dari bayi besar sampe dewasa saya mikir gitu, Mbak. 

Biarpun bukan orangtua saya, kalo sudah besar sudah dewasa, harus 

pengertian sama orangtua. Gitu. Janji saya sama ibu bapak pokok e 

kasih sayang sama, saya ndak akan luntur, jangan ilang gitu. 

Soalnya saya nanti bisa menjalani sampe tua supaya baik, gitu loh, 

Mbak.   

Peneliti Mm ya Mbah, cotoh perilaku berbakti itu apa, Mbah, misalkan? 

Responden Contoh perilaku berbakti sama orangtua itu andaikata kalo orang itu 

dulu saya setiap tahun ya, kasih sayang itu tetep ada. Andaikata 

saya punya anak, itu orangtua kan bisa nolongin, ngeramut saya. 

Trus nanti kalo orangtua sampe tua itu ndak bisa ngapa-ngapain, itu 

harus tanggung jawab anak. Ya terus sampe meninggal itu, 



tanggung jawab. Seperti saya ngeramut dari bayi sampe tua gitu.  

Peneliti Mbah trus Mbah punya anak angkat nggak? 

Responden Ndak punya.  

Peneliti Trus keluarga siapa yang ngunjungin ke sini, ada nggak?  

Responden Ndak ada.  

Peneliti Berarti belum pernah ada yang ngunjungin?  

Responden Belum, keluarga saya kan di Surabaya. Saya bilang sama tetangga 

saya dulu kalo ada yang nyariin saya bilang saya di Jakarta. Yang 

Jakarta nyarii bilang saya di Surabaya.  

Peneliti Mm, yang di Surabaya itu siapa, Mbah? 

Responden Ponakan.  

Peneliti Yang di Jakarta? 

Responden Ponakan juga.  

Peneliti Mm gitu, ya ya. Nyaman nggak tinggal di sini Mbah? 

Responden Seneng. 

Peneliti Kenapa kok seneng, Mbah? 

Responden Karena pikiran saya bisa tenang. Punya temen banyak. Soal itu 

seneng banget gitu.  

Peneliti Yang bikin nggak seneng ada nggak, Mbah? 

Responden Nggak ada.  

Peneliti Trus kalo misal program yang disukain, kayak keiatan-kegiatan 

yang disukain di sini apa aja, Mbah?  

Responden Senam, pengajian. Seneng pengajian.  

Peneliti Kenapa seneng pengajian, Mbah? 

Responden Soale kebiasaan di rumah itu tiap hari pengajian. Seminggu dua 

kali, setiap Kamis sama Jumat.  

Peneliti Kalo kegiatan yang disukain? 

Responden 

 

Ya itu, kalo berkumpul sama temen-temen tetangga. Takut ya 

namanya orang kalo bicarane aneh-aneh. Lebih enak di rumah. 

Peneliti Trus Mbah kalo misal lagi luang gitu waktunya biasanya ngapain, 

Mbah? 

Responden Tiduran aja, sama duduk-duduk.  

Peneliti Kalo ngapa-ngapain masih kuat nggak, Mbah? 



Responden Masih kuat.  

Peneliti Seneng nggak rasanya masih kuat ngapa-ngapain itu? 

Responden Seneng banget. Tadinya ya ndak boleh saya masuk kata orang 

kantor itu masih sehat, belum waktunya. Tapi akhirnya masuk.  

Peneliti Oo. Trus Mbah gimana sama temen-temen yang sewismanya, 

Mbah? 

Responden Biasa saja. Ya namanya orang sudah tua-tua itu ya cerewet.  

Peneliti Trus kalo sama temen-temen panti yang lain, Mbah? 

Responden Ndak pa-pa, baik-baik aja.  

Peneliti Mm, trus sikap dari temen-temen yang bikin Mbah seneng itu apa, 

Mbah? 

Responden Kalo saya dan temen-temen saya sak wisma ini, andaikata ada 

masalah sama temene ngomong sama saya itu. Sudah itu temene itu 

tak bilangi.  

Peneliti Oo dicurhatin gitu? 

Responden Nanti kalo dibiarkan aja namanya orang ya hatinya ndak penak 

nanti trus jadi bertengkar gitu lho. Saya ndak seneng.  

Peneliti Trus yang Mbah nggak sukain dari temen-temen yang lain, Mbah? 

Responden Biasa aja.  

Peneliti Trus nah menurut Mbah bahagia itu kayak gimana sih, Mbah? 

Responden Saya kalo di rumah itu sakit hati terus, tapi kalo di sini itu ilang 

semua. Bahagia e itu. Kumpul sama temen, apalagi ada anak PKL-

PKL itu. Senenge itu bahagia banget.  

Peneliti  Kalo hal-hal yang bikin Mbah bahagia itu apa, Mbah? 

Responden Ya itu anak PKL-PKL itu.  

Peneliti  Trus cara ngedapetin kebahagiaan itu gimana, Mbah? 

Responden Ya bukan saya yang nyari ya, dia sendiri pada deket sama saya. 

Akrab-akrab banget gitu lho. Ndak cewek ndak cowok itu 

semuanya gitu, seneng saya.  

Peneliti Berarti ada ya Mbah hal yang bikin bahagia itu di Mbah? 

Responden Ada. Tapi ya itu andaikata di sini itu cuma 2 minggu, ditinggal itu 

ya sedih.   

Peneliti  Mbah kira-kira ada masalah yang bikin Mbah banyak pikiran gitu 



nggak? 

Responden Ndak.  

Peneliti  Biasanya kalo lagi ada masalah, kesel, gitu gimana cara 

ngatasinnya, Mbah? 

Responden Yaaa pasrah aja kepada Tuhan. Soale mau nangani sendiri ya ndak 

bisa. Jadinya ya sudah pasrah aja, sabar. Gitu.  

Peneliti  Kalo inget Allah itu bikin Mbah bahagia, nggak? 

Responden Ya bikin bahagia. Soale semua yang sya minta itu bisa dikasih sama 

Gusti Allah itu. saya percaya sama Tuhan, buat apa aja ada, saya 

susah seneng itu dari Tuhan.  

Peneliti  Kalo sekarang sudah bahagia apa belum, Mbah? 

Responden  Sudah. 
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Pelaku Teks 

Peneliti Mbah nama lengkapnya Mbah siapa? 

Responden PJ.   

Peneliti Masih inget nggak Mbah tanggal lahirnya tanggal berapa? 

Responden Ya nggak.  

Peneliti Kalo umurnya sekarang kira-kira berapa? 

Responden 80 tahun. Masih zaman Belanda itu saya sudah ada, ttrus waktu Jepang 

datang itu masih sekolah.  

Peneliti Kelas berapa itu, Mbah? 

Responden Kelas 3. 

Peneliti Kelas 3 SR ya. Tahun 1942 ya? Trus Mbah saudaranya berapa,Mbah? 

Responden Iya. 17 bersaudara. Saya anak terakhir. Sekarang tinggal satu, saya. Kakak-

kakak sudah meninggal, ya sudah tua to Mbak. Kalo saya 80 tahun sekarang 

aa yang dulu...  

Peneliti Lebih tua lagi ya Mbah yaa. Trus Mbah bapak ibu sudah meninggal juga? 

Responden Oo iya. Sudah lama. Ya masih ingat orangtua saya itu itu, begini warnanya. 

Peneliti Kalo suami, Mbah? 

Responden Suami saya satu kali trus dia meninggal. 

Peneliti Tahun berapa meninggal suaminya? 

Responden Oo sekitar 5 tahun dari sekarang.  

Peneliti Dulu suaminya ikut tinggal di panti juga nggak? 



Responden Oo nggak, saya di panti itu saya udah nggak punya suami.  

Peneliti Gara-gara apa waktu itu masuk panti, Mbah? 

Responden Kalo saya bekerja bekerjanya kan bukan di pemerintah, kerja swasta gitu 

lho. Kan ndak dapat pensiun. Cuma pesangon gitu kan, tapi pesangonnya 

pada waktu itu ya agak lumayan. Untuk makan dan sebagian saya belikan 

tanah. Sampe sekarang tanah dan rumahnya masih, Mbak. Kenangan bagi 

saya.  

Peneliti Berapa memang pesangonnya, Mbah? 

Responden Ya dulu masih uang anu ya lumayan, Mbak. 

Peneliti Oo gitu. Rumah sama tanahnya di mana, Mbah? 

Responden Semuanya di Jalan Bantul itu. ke utara sekitar 8 kilo trus belok kiri. Itu 

sudah anu, tau Gereja Pugeran belum? 

Peneliti Belum, Mbah. Deket Gereja Pugeran? 

Responden Iya, selatan Gereja Pugeran.  

Peneliti Mmm, trus sekarang ditempatin sama siapa Mbah rumahnya? 

Responden Di... rumah dan tanah itu ditempati anaknya kakak saya. Keponakan, yang 

itu masih kecil saya minta gitu lho. Masih kecil.  

Peneliti Oo, perempuan apa laki-laki, Mbah? 

Responden Laki-laki. Sekarang udah pensiun, Mbak, dulu kepala sekolah SMP 

Wonosari. Dulu saya sekolahke, sekarang udah pensiun. Sekarang yang 

nunggu rumah saya itu. saya bilang, saya kasihkan kamu. Sampai ke notaris, 

punya dia. Dia kalo mau ubah, tak ngeneke ngeneke, sakarepmu, Nak. 

Terserah mau bagaimanakan. Sekarang udah punya cucu, saya udah jadi 

buyut, Mbak.  

Peneliti Trus kenapa Mbah nggak tinggal sama anak angkatnya Mbah di situ? 

Responden Ya Mbak kalo di kampung, itu kan saya sebagai orangtua kalo ada orang 

punya hajat ada dikasi punjungan, paling nggak kan saya harus nyumbang. 

Dapat dari mana uang? Kalo sudah ini kan sering dobel dua dobel tiga, trus 

kalo saya masih di situ anak saya ya berapa nyumbangnya. Kasian. Jadi ya 

gitu. 

Peneliti Oo berarti Mbah tinggal di panti itu keinginan sendiri? 

Responden Iya. Aku ya awalnya nengok teman di Abiyoso, saya tanya teman saya 

gimana masuk di situ. Anak saya ndak boleh saya masuk panti jompo. Tapi 



saya bilang aku ya biar jadi tanggungan pemerintah wae.  

Peneliti Oo jadi sebenarnya anak angkatnya Mbah nggak ngizinin? Tapi Mbah takut 

ngeberatin? 

Responden Iyaaa. Seandainya kan Mbak ada orang punya hajat apa saya kan mesti 

dikasih tau nggak dikasi pake undangan ya dikasi pake nasi itu ya kan, 

punjungan, saya kan ga bisa kerja. Sama dua orang adi 4 orang.  

Peneliti Trus Mbah anaknya selain anak angkat itu ada lagi nggak? 

Responden Nggak, saya itu anak angkat itu 2 Mbak. Di sini sama di Kalimantan sama 

suaminya. Itu perempuan trus digowo suaminya, kan.  

Peneliti Berarti kalo anak kandung Mbah nggak punya? 

Responden Nggak punya. Itu anaknya kakak saya. Kalo yang di Kaliamntan saja sering 

ke sini. Sering jenguk ke sini.  

Peneliti Berapa taun sekali, Mbah? 

Responden Ndak tentu. Dia kan pedagang gitu, kalo mengantar dagangannya trus 

mampir ke sini.  

Peneliti Enam bulan sekali ada? 

Responden Oh ya sekitar segitu. Sering 2 kali sering 3 kali. Seringnya saya diajaki ke 

sana. Saya pernah di Kalimantan, saya ndak seneng di sana. Makanannya itu 

lho Mbak, nggakk bisa saya. Saya bilang aku bali muleh wae trus ngoppo 

bali muleh neng kene wes opo-opo ono gitu.  

Peneliti Ooo. Kalo nama orangtuanyamasih inget nggak, Mbah? 

Responden Namanya Ronggo Lasem ayah saya sama Sujinah ibu.  

Peneliti Dari pernikahnnya nggak punya anak kan ya? 

Responden Iya. 

Peneliti Suaminya kenapa Mbah meninggalnya kalo boleh tau? 

Responden Ya sudah tua to, Mbak. Sakit tapi ya sakit biasa. 

Peneliti Hmm. Gimana Mbah kalo misal dikujungi anak angkat itu seneng nggak? 

Responden Oo ya seneng. Saya itu ndak boleh di sini. Saya bilang aku yo nek neng kene 

ora ngeberatin koe. Seumpama ada orang punyahajat saya dua dia dua, kan 

jadinya 4. Kan umpama 50 nyumbang kan jadi 200 to Mbak. Na kan saya 

kasian. Ya kebetulan ada tetangga saya yang di Pakem itu, nanya nek neng 

kene carane piye yo? Trus saya daftar. Di sini itu dulu ada gempa Merapi itu 

lho, Mbak.  



Peneliti Oo ya. Mbahnya ngungsi trus akhirnya tiggalnya dibawa ke panti sini kan? 

Karena dekat sama rumah. 

Responden Iyaaa. Mau balik ke sana itu ndak boleh karena rumahnya dekat sini. Itu Bu 

Mus udah pernah ke rumah saya.  

Peneliti Mbah, kalo Mbah kan ini ni ada istilah berbakti pada orangtua ya Mbah ya. 

Menurut Mbah berbakti pada orang tua itu apa, Mbah? 

Responden Ya kalo ditengok, kalo diingat, sering ditanya, kepengen apa Mbah, yo aku 

nggak pengen opo-opo kok. Saya itu sering pulang kok, Mbak. Trus kalo 

pulang mau ke sini itu dikasi uang, disangu ora Mbah, 20rb tergantung 

punyanya sana.  

Peneliti Mbah katanya berbakti sama orangtua itu nurutin apa orangtua gitu kan, nah 

trus selain itu apa lagi, Mbah? Disenengin orangtuanya dibikin seneng trus 

apa lagi, Mbah?  

Responden Ya kalo sudah punya rezeki ya punya lebih ya dikasi orangtuanya sedikit. 

Nanti lebih, berdoanya lebih. Kalo tidak dikasih ya ndak apa-apa. Tapi kalo 

lebih bagus itu ya dikasih, Mbah punya saya segini. Belum berkeluarga bisa 

to Mbak. Ya sedikit ajaa oo simbah itu dikasi sedikit sama anaknya. Doanya 

yaa ampuh doanya ibu itu. Ampuh tenan.  

Peneliti Terus Mbah menurut Mbah anak-anak Mbah sudah berbakti belum sama 

Mbah? 

Responden Oo iya, berbakti. Ya sebetulnya dulu tuh saya nggak boleh sama anak saya, 

yang sekarang menempati rumah saya. Katanya saya dikasi makan trus apa 

lagi. Tapi kan saya nggak enak kalo misal ada hajatan itu. Sering to Mbak, 

ndak satu kali dua kali.   

Peneliti Kalo hubungannya sama anak baik ya, Mbah? 

Responden Oo baik. Kalo hari lebaran saya belum pulang dia mesti ke sini. Kok ora 

bali-bali to, Bu. Bocah-bocah pada kangen.  

Peneliti Mbah, terus kalo menurut Mbah panti ini gimana, Mbah? 

Responden Umpamanya apa?  

Peneliti Fasilitasnya.  

Responden ya baik, kegiatannya baik, makannya tiga kali. Lauknya ya bagus, ya telur ya 

ikan ya tahu tempe kan sudah lumrah. Kallo ada tamu, ya sering dapet 

amplop.  



Peneliti Terus kalo dari fasilitas yang nggak disukain apa, Mbah? 

Responden Di sini suka semuanya.  

Peneliti Oo. kalo programnya Mbah yang disukain apa, Mbah? 

Responden Senam, Keterampilan.  

Peneliti Kalo program yang nggak disukain? 

Responden Yaa semuanya disukain.  

Peneliti Trus Mbah temen-temen sewismanya enak-enak nggak? 

Responden Enak-enak ini. Kalo punya apa-apa suka dibagi. Pinjam duit misalnya.  

Peneliti Trus yang bikin nggak senneg ada nggak, Mbah? 

Responden Oo ya ada, tapi nggak apa-apa, sudah biasa. Tapi ya kenal baik juga.  

Peneliti Kalo sama simbah-simbah yang wisma lain gimana, Mbah? 

Responden Ndak pa-pa to, Mbak. Saya dulu ndak di sini, di wisma C. baik-baik saja.  

Peneliti Betah nggak tinggal di sini, Mbah? 

Responden Ya betah, sudah berapa tahun kok. Di sini itu temannya banyak, makannya 3 

kali, trus kalo ada tamu-tamu itu datang dikasi uang. Dan kegiatan penuh.  

Peneliti Mbah, kalo menurut Mbah bahagia itu apa, Mbah? 

Responden Bahagia itu ya merasa senang hatinya, kalo saya.  

Peneliti Apa aja Mbah yang bikin Mbah bahagia itu? 

Responden Ya kalo di hari harusnya punya uang ada yang datang. Ya makan ada.    

Peneliti Adanya anak gitu bikin bahagia nggak, Mbah? 

Responden Ya sebetulnya nggak boleh mengharap itu, Mbak.  

Peneliti Oo maksudnya tapi kan Mbah di luar masih ada keluarga? 

Responden Oo ya seneng. Anak yang nempatin rumah itu. Kalo mau perbaiki ya ke sini 

dulu.   

Peneliti Mbah, trus Mbah tu paling senneg aktivitas waktu luangnya ngapain, Mbah? 

Responden Ya ini (gunting-gunting plastik bekas makanan, untuk keterampilan). 

Peneliti Mbah, trus mengingat Tuhan bikin Mbah bahagia nggak? 

Responden Oo ya bahagia. Ya kalo saya mengingat Tuhan kan perbuatan saya ngak 

boleh yang nakal-nakal to. Umpamanya ya sama teman saya baik, tolong-

menolong. 

Peneliti Kenapa bikin bahagia Mbah nginget Tuhan itu? 

Responden Ya itu kalo saya dikasi apa-apa kan dari Tuhan. Seandainya misal sekarang 

ada tamu bawa amplop nah itu kan dari Tuhan to yang ngasih.  



Peneliti Mbah kalo misal ada masalah ni Mbah cara nyelesainnya gimana? 

Responden Masalah apa? 

Peneliti Ya misalkan sedih atau apa pas temennya lagi bikin jengkel gitu gimana 

Mbah?  

Responden Ya begini-begini saja, yang penting kitanya kan nggak. Iya to? Ya cari siapa 

yang bisa bantu nyelesaikan. Ya tanya.  

Peneliti Mbah, apakah semua yang bikin bahagia itu sekarang sudah ada di Mbah? 

Responden Sudah, tapi sering-sering ya ndak tentu.  

Peneliti Tapi tetep bahagia? 

Responden Mau apa lagi kalo ndak bahagia, makan sudah tercukupi, saya sudah ndak 

bisa cari uang, kalo saya di rumah biayanya berat kan kasian. 

Peneliti Kalo sekarang sudah bahagia berarti? 

Responden Sudah.  



VERBATIM WAWANCARA 9 

 

 

Nama responden : YT 

Usia   : 66 tahun  

Agama   : Islam 

Hari, tanggal  : Sabtu, 17 Desember 2016 

Waktu   : 12.38 WIB – selesai 

Lokasi   : Depan Ruang Keterampilan 

Status   : Lansia BPSTW Yogyakarta Unit Budhi Luhur 

 

 

Pelaku Teks 

Peneliti Mbah YT anaknya berapa? 

Responden Tiga. Istrinya tiga. Istri pertama dua anak, istri kedua satu.  

Peneliti Istri ketiga? 

Responden Tidak mempunyai anak.  

Peneliti Muslim semua ya, Mbah? 

Responden Muslim taat betul istri saya, salatnya apik. Muslim dari kecil.  

Peneliti Anak-anaknya? 

Responden Sekarang sudah tidak di rumah kok. Di Kalimantan dan di rumah satu itu aktif 

salat.  

Peneliti Apa anaknya? Perempuan laki-laki? 

Responden Laki dua perempuan satu. Dari nomor satu ki laki-laki semua. Kalimantan 

polisi yang satu Bengkulu tentara.   

Peneliti Kalo yang di sini perempuan? 

Responden Perempuan saja.  

Peneliti Mbah masih inget nggak tanggal lahirnya, Mbah? 

Responden 10 4 51.  

Peneliti Tinggal di panti dari kapan, Mbah? 

Responden 10 4 2013.  

Peneliti Sekarang berarti tiga tahun ya. Waktu itu siapa Mbah yang ngajak ke sini, 

Mbah? 



Responden Atas kesadaran saya sendiri. Datang sendiri surat-surat saya cari sendiri.   

Peneliti Kenapa pengen tinggal di panti, Mbah? 

Responden Soalnya ndak bisa kerja dan keluarganya ndak ada kok.  

Peneliti Ada istrinya? 

Responden Istrinya meninggal.  

Peneliti Tiga-tiganya? 

Responden Ora, yang nomor satu dua masih hidup. Tapi sudah cerai.  

Peneliti Asalnya dari mana Mbah? Rumahnya di? 

Responden Rumah saya sudah saya jual kok.  

Peneliti Oo tapi dulunya di mana? 

Responden Di Sewon.  

Peneliti Trus gini Mbah, Mbah kan punya anak nih, kok nggak tinggal sama anaknya, 

Mbah? 

Responden Anak saya sama menantu saya, saya ndak cocok.  

Peneliti Mm, trus Mbah tau istilah berbakti sama orangtua nggak, Mbah? 

Responden Berbakti gimana? 

Peneliti Ya berbakti sama orangtua itu menurut Mbah gimana? 

Responden Nek saya dulu memang orangnya brutal, dengan orangtua ya tidak berbakti. 

Peneliti Nggak nurut gitu ya, Mbah? Kenapa gitu, Mbah? 

Responden Ya bisa dibilang dulu itu pikiran sudah ruwet. Saya tidak berarti saya lulus 

SMA tapi saya mbrutal. Sudah punya istri satu lantas disuruh cerai, sama 

orangtuane sana.  

Peneliti Oo sama mertuanya gitu, Mbah?Trus jadi menurut Mbah berbakti itu gimana, 

Mbah? 

Responden Berbakti ki harus taat aturan orangtua. Jangan berani kamu dengan orangtua. 

Turuti semua perintahnya orangtua, itu tapi orangtua yang normal lho. Tapi 

orangtua saya yang satu itu ibu saya tidak normal seratus persen. Pola pikirnya 

ra kena dituruti. Nek sama ayah taat.  

Peneliti Oo. Trus menurut Mbah perilaku berbakti pada orangtua itu apa aja sih, Mbah? 

Responden Perilaku berbakti pada orangtua ki menghormati, selalu mendoakan orangtua, 

semua aturannya harus ditaati, apa perintahnya yang baik ya ditaati, itu 

namanya berbakti pada orangtua.  

Peneliti Trus Mbah, Mbah ni udah pernah dikunjungin belum sama anak-anaknya? 



Responden Belum. Nek anak saya yang nomor tiga ya iya.  

Peneliti Oo berapa kali Mbah dalam ... 

Responden Dua kali atau tiga kali, dalam tiga bulan satu kali.  

Peneliti Ee hubungan sama anak gimana Mbah sejauh ini? 

Responden Dengan anak ya jauh saya, nomor satu nomor dua. Dengan anak nomor tiga 

ndak.  

Peneliti Tapi nggak pernah kontak? Baik anak nomor tiga? 

Responden Baik, saya kemaren pulang diberi uang 200 kok.  

Peneliti Trus Mbah ee ini, sama anak nomor satu nomor dua nggak pernah kontak? 

Responden Nggak pernah. Wong saya dengan ini dibantu Bu Giyarti itu lho. Itu nomor 

HP-nya saya beri semua. Tapi di sana nggak pernah nyaut. 

Peneliti Mm nggak diangkat gitu? Tapi nyambung? 

Responden Nyambung. Tapi nggak diangkat.  

Peneliti Oo gitu. Trus anak di Kalimantan sama Bengkulu nggak pernah pulang? 

Responden Nggak pernah sejak tahun 2003 itu.  

Peneliti Terakhir kali pulang, tahun 2003? 

Responden Pernah saya tunggu di rumah dicari orang dua itu tapi ndak ketemu.  

Peneliti Oo pas kapan itu, Mbah? 

Responden Ya ada dua tahun.  

Peneliti Oo emang waktu itu Mbah ke mana? 

Responden Saya ke Parangtritis. Tirakatan itu lho.  

Peneliti Emangnya anaknya sebentar di sini Mbah? 

Responden Sebentar, hanya 2 hari. Saya memang pergi ke Parangtritis jadi ndak tau.  

Peneliti Nggak ada yang ngabarin ya, Mbah ya? 

Responden Yaa orang lagi tirakatan ya bagaimana.  

Peneliti Trus kira-kira ni, Mbah, anak-anaknya Mbah udah berbakti belum sama Mbah? 

Responden Dengan saya nek anak saya tidak bermasalah, masalahe ya oleh orangtuanya 

itu. ndak boleh ketemu saya, ndak tau alasannya apa.  

Peneliti Ya tapi menurut Mbah anak-anak Mbah udah berbakti belum? 

Responden Belum. Sing 2 itu belum. Yang ketiga sudah.  

Peneliti Emang kalo seharusnya, mm, seharusnya ni Mbah, Mbah tu kan di panti 

seharusnya anaknya Mbah gimana? 



Responden Anak-anak saya ndak mau tau. Dengan saya boleh dikatakan sudah tidak 

mengakui saya sebagai ayah. Sebab saya tidak men mendidik sampe kuliah, 

yang menguliahkan kan ibu e. Ibu e kan dosen Trisakti, yang memasukkan ke 

AKPOL AKMIL kan ibu e. Jadinya kan dengan saya ndak boleh mendekat. 

Wong saya waktu ketemu di AKPOL AKMIL itu saya mendapatkan undangan 

dari kantor AKPOL AKMIL saya tidak ditemui. Nek istri saya ketemu saya 

nangis.   

Peneliti Oo ya, kenapa, Mbah? 

Responden Ya kan bapak e mbokne mau jadi dengan saya ndak boleh.  

Peneliti Oo. Menurut Mbah panti ini gimana, Mbah? 

Responden Menurut saya bagus. Fasilitasnya bagus. Rumah bagus. Trus kalo ada tamu kita 

sering diberi.  

Peneliti Trus kalo ada yang nggak disukain, Mbah? 

Responden Ya kalo pas makan trus nggak enak.  

Peneliti Mbah kalo programnya yang paling suka apa? 

Responden Dendang ria, olahraga. 

Peneliti Trus yang nggak disukain, Mbah?  

Responden Programe saya semua senang. Psikologi senang.   

Peneliti Hubungannya dengan teman sekamr gimana, Mbah? 

Responden Ya baik. Saya jauh ya dia ndak mau. Sebagai teman ya kita harus komunikasi.  

Peneliti Kalo selain di luar wisma? 

Responden Baik. Apik kok hubungane pendekatane. Aku karo simbah C yo apik kok.  

Peneliti Trus apa namanya Mbah, seneng nggak tinggal di sini? 

Responden Tinggal di sini untuk selamanya ya senang, kalo ada anak saya kepengen 

pulang ya ke anak saya. Nek kepepet ya seneng. Terpaksa.  

Peneliti Tapi sejauh ini gimana? 

Responden Sejauh ini masih senang. Soalnya saya belum tua. Kalo saya sudah tua 

mendekati kematian, tapi kalo mati besok itu ya lain.  

Peneliti Oo berarti sejauh ini senang tapi karena terpaksa gitu ya, Mbah? 

Responden Iya.  

Peneliti Trus Mbah mm ini, menurut Mbah bahagia itu apa sih, Mabh? 

Responden Bahagia itu ya kalo hidup yang sukses itu bahagia. Senang, apa yang dicita-

citakan bisa terpenuhi.  



Peneliti Trus Mbah hal-hal yang bikin Mbah bahagia itu apa aja? 

Responden Hal yang bikin bahagia itu satu orang yang jujur. Yang kedua kali itu orang 

yang merdeka hatinya, dari dalam diri. Yang ketiga toleransi terhadap 

lingkungan baik. Keempat kali harus bisa bekerja. Trus bisa mencari makan 

dengan baik ya bekerja itu. Bekerja ya mencari makan tapi dengan baik. Bisa 

memenuhi syarat kebutuhan hidup, kita kan hidup di masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat.  

Peneliti Nah hal-hal yang Mbah sebutin tadi sudah ada di Mbah belum? 

Responden Sudah, saya dulunya termasuk sukses. Ya karena faktor tadi itu aja masuk 

panti.  

Peneliti Suksesnya gimana, Mbah? 

Responden Suksesnya ki punya rumah, istri punya, masalah materi boleh dikatakan dengan 

temannya tidak ketinggalan.  

Peneliti Itu hal-hal yang bikin bahagia sudah ada di Mbah. Tapi sekarang udah bahagia 

nggak? 

Responden Sekarang bahagia di panti. Yang di luar itu sudah saya jual semua kok. Sudah 

habis, kalo nggak habis ya nggak di panti.  

Peneliti Tapi di panti bahagia nggak? Kan nggak ada hal-hal yang bikin bahagia tadi.  

Responden Bahagia di panti. Ketika pernah bahagia di rumah ya sudah nggak usah dieling-

eling. Itu sudah masa yang lalu, tidak terulang kembali.  

Peneliti Mm gitu. Emang kalo di panti ini apa yang bikin bahagia, Mbah? 

Responden Temennya banyak, rumah memenuhi syarat, pakaian, fasilitas memenuhi 

syarat, makanan memenuhi syarat. Nek menurut pendapat saya daripada 

menggelandang itu lebih baik di panti.  

Peneliti Trus Mbah kalo Mbah misalkan ada masalah ni Mbah nyelesainnya gimana? 

Responden Dicari solusinya dulu. Jangan langsung pergi, sebab di sini tempat bernaung. 

Ini tempat perlindungan dari pemerintah. Aku jadi RT bantu pemerintah 

puluhan tahun, nek aku masuk panti opo ora entuk padahal hidup saya 

sengsara? Tapi ini dengan catatan saya jangan sampai membuat kesalahan di 

sini.  

Peneliti Trus ini, Mbah, kalo inget Tuhan bahagia nggak? Inget Allah bahagia nggak? 

Responden Inget Allah ki sempurnanya hidup ini karena kita mengingat pada Allah. Kita 

minta sama Allah hidup sejahtera, orangtua saya diampuni dosa-dosanya. 



Meskipun di sini terpenuhi kehidupannya tapi kalo dengan Tuhan tidak 

mendekat, saya kira tidak bisa bahagia. Hidupe ya hidup terkatung-katung.  

Peneliti Tapi kalo, kalo deket sama Tuhan tetep bisa bahagia? 

Responden Iya, bisa. Soale kalo percaya Tuhan boleh dikatakan ya Tuhan itu memberi, 

jalannya dari mana aja mesti memberi.  

Peneliti Oke, Mbah. Udah yaa. Makasi banyak. 
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