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MOTTO

"...usaha tekun pada pelaksanaan dharma tak tersangsikan lagi pasti berhasil
sekalipun baru hanya dalam angan-angan saja"
(Sarasamusccaya, Sloka 15)

"Kebahagiaan yang muncul dari pemahaman yang jelas tentang sang diri
awalnya laksna racun, tetapi pada akhirnya ibarat ambrosia"
(Bhagawad Gita XVIII-37)

"Man jita, jag jita: jika anda menaklukkan PIKIRAN, maka anda telah
menaklukkan seluruh dunia"
- Pepatah Hindi -

"Pas ketemu hambatan jangan nyerah, jangan langsung ganti judul,
ya hadapi! Kalian harus bisa survive! Yang struggle gitu lho.."
- alm. Dr. Ch. Siwi Handayani -
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STUDI FENOMENOLOGI PERKAWINAN NYENTANA
PADA PEREMPUAN BERSTATUS PURUSA DI TABANAN - BALI
Ni Made Tirta Adnyani

ABSTRAK
Perkawinan Nyentana merupakan kebalikan dari sistem perkawinan biasa, di mana
perempuan disahkan statusnya sebagai Purusa (laki-laki). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana perkawinan Nyentana dialami oleh perempuan. Subjek perempuan dipilih
karena hasil penelitian sebelumnya dirasa lebih banyak mengulas pengalaman subjektif dari sudut
pandang subjek laki-laki daripada subjek perempuan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan
Provinsi Bali. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan sudut pandang
fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Nyentana dialami karena adanya desakan keluarga,
terutama orang tua. Dalam penelitian ini ditemukan dua tipe pengalaman perkawinan Nyentana.
Tipe pertama yaitu perkawinan Nyentana yang dilakukan dengan pasangan yang masih ada
hubungan kekerabatan, didasari rasa cinta dan menjalankan peran sesuai peran tradisional. Tipe
kedua dilakukan dengan pasangan yang tidak ada hubungan kekerabatan, tidak didasari rasa cinta
dan perempuan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai purusa atau kepala
keluarga. Dapat dikatakan tipe pertama lebih ideal daripada tipe ke dua karena peran purusa yang
dijalankan pada tipe kedua menyebabkan perempuan lebih banyak mengalami perasan-perasaan
negatif seperti beban berat, tidak dipahami, terpaksa dan diabaikan oleh pasangannya. Perkawinan
Nyentana bukan sebagai upaya untuk menekan (subordinasi terhadap) laki-laki melainkan sebagai
bentuk pengorbanan sebagai anak terhadap orang tua atau leluhurnya agar kehidupan keluarga
tetap eksis.

Kata kunci: Pengalaman, Perkawinan Nyentana, Gender, Perempuan Bali.
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PHENOMENOLOGICAL STUDY OF NYENTANA MARRIAGE
ON PURUSA’S WOMEN IN TABANAN - BALI

Ni Made Tirta Adnyani
ABSTRACT
Nyentana marriage is the opposite of the usual marriage system, in which the women
legalized its status as Purusa ( the male ). This study is conducted to discover how the Nyentana
marriage experienced by women. The Balinese women are chosen because they known as hard
workers where they are still unequal with men. This study is taken in Tabanan Bali Province since
Nyentana marriage system widely applied in Tabanan. The method which was used is qualitative
with a phenomenological point of view. The data were collected by conducting interviews and
observations. The result showed that Nyentana marriage occurred because of the pressure from
the women’s family especially the elderly. In this study, the researcher found two types of
Nyentana marriage. The first type of Nyentana marriage is between a couple that still have a
family relationship, with love and run the traditional roles. The second type is between a couple
that has no family relationship, with no love, and the women become housewives as well as Purusa
or breadwinner. In conclusion, the first type is more ideal than the second one because Purusa
roles on the second type caused the women have negative feelings such as burden, not
understandable, forced, and neglected. Nyentana marriage is not an effort to burden the man in
the marriage. Nyentana marriage experienced by women as a form of sacrificing of daughters
towards their parents or ancestors so the family life still exists.

Keyword: Experience, Nyentana marriage, Gender, Balinese woman.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya
menganut sistem patrilineal. Patrilineal merupakan konsep penerusan
keturunan

yang

ditelusuri

melalui

garis

lelaki

untuk

menentukan

keanggotaannya (Silalahi, Eko, 2010). Dalam Perkawinan Hindu di Bali, lakilaki berkedudukan sebagai Purusa dan perempuan berkedudukan sebagai
Predana. Konsep Purusa dan Predana bermakna jiwa dan raga, jiwa itu
menghidupi sementara raga itu dihidupi (Cahyono, 2002). Menurut Titib
(dalam Suastika, 2010) pada sistem pewarisan patrilineal, hanya anak laki laki yang berhak menjadi ahli waris terhadap semua kekayaan keluarga dan
meneruskan garis keturunan keluarganya.
Ngurah (2009) mengatakan bahwa sistem patrilineal membentuk
konstruksi gender dimana anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih
tinggi daripada anak perempuan. Budaya patrilineal membuat perempuan Bali
mendapatkan beban kerja yang lebih banyak baik di dalam rumah maupun di
luar rumah, sedangkan laki-laki dianggap tidak wajar apabila mengambil
pekerjaan perempuan. Hal ini menjadikan anak perempuan sebagai the other
karena mereka tidak memiliki kekuasaan (Beauvoir dalam Nurrachman,
2011).

1
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Perkawinan dalam agama Hindu merupakan salah satu cara untuk
membayar hutang Tri Rna yang diyakini mengikat setiap individu yang lahir
ke dunia. Hutang yang dimaksudkan yaitu ikatan karma (bekas-bekas
perbuatan) pada kehidupan terdahulu. Kehadiran anak diyakini sebagai sarana
reinkarnasi roh leluruh guna melepaskan ikatan karma tersebut. Dengan
demikian, anak sangat penting artinya karena anak diumpamakan sebagai
perahu yang menyelamatkan roh-roh leluhurnya yang menderita di neraka
(Gde Pudja dan Tjok Rai Sudarta dalam Atmaja, 2012).
Menurut laporan Dr. V.E Korn dalam Het Adatrecht van Bali (dalam
Atmaja, 2008), salah satu keistimewaan hukum adat keluarga di Bali yaitu
mengupayakan semaksimal mungkin kewajiban dalam melaksanakan
keagamaan dilanjutkan dan dilakukan oleh keturunan laki-laki, bila perlu
dengan

mempergunakan

lembaga

pengangkatan

anak.

Berdasarkan

pengalaman peneliti dan beberapa orang yang peneliti temui, ada ungkapan
yang mengatakan, "miih aget sajan ye ngelah nak cerik, apa buin muani"
(wah beruntung sekali dia memiliki anak, apalagi laki-laki). Secara tersirat,
ungkapan tersebut bermakna bahwa kehadiran anak laki-laki di dalam
keluarga lebih utama dan sangat diharapkan daripada anak perempuan.
Dalam upaya meneruskan garis keturunan, Perkawinan Nyentana
merupakan alternatif bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam
hal ini keluarga diperbolehkan untuk mengangkat status anak perempuannya
menjadi anak laki-laki (purusa). Anak perempuan yang statusnya berubah
menjadi laki-laki disebut Sentana Rajeg atau Putrika (Ngurah, 2009). Sentana
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Rajeg atau Putrika memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan
eksistensi keluarganya.
Perkawinan Nyentana merupakan kebalikan dari sistem perkawinan
biasa. Laki-laki dalam Perkawinan Nyentana disebut sebagai Sentana
Nyeburin (Cahyono, 2002). Sentana Nyeburin yang secara biologis
berkelamin laki-laki berstatus sebagai predana (perempuan). Sentana
Nyeburin masuk dan menetap di keluarga Sentana Rajeg yang berstatus
sebagai purusa (laki-laki). Sentana Nyeburin dalam hal ini tidak lagi
mengurus dan memuliakan sanggah (tempat suci keluarga) orang tuanya,
melainkan memuliakan sanggah keluarga istrinya.
Perkawinan Nyentana merupakan perkawinan yang sah secara
hukum Hindu. Hal ini dikarenakan hukum Hindu membuka kesempatan
seluas-luasnya untuk melakukan pengangkatan anak agar mendapatkan anak
laki-laki (Puja dalam Ngurah, 2009). Perkawinan yang sah secara hukum
Hindu berarti sesuai dengan tujuan perkawinan di dalam agama Hindu yaitu
mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah
orang tuanya (Gde Pudja dalam Atmaja, 2012).
Perempuan dan laki-laki sejak kecil telah dikondisikan sesuai dengan
konsep peran gender yang berlaku di masyarakat. Adanya perubahan status
perempuan sebagai purusa setelah melakukan perkawinan Nyentana
menambah beban tanggungjawab bagi perempuan putrika. Padahal menurut
Mulia (2012), prinsip perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki
adalah melakukan penyatuan secara total.
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Pertukaran peran purusa dan predana rentan menimbulkan konflik
dalam perkawinan Nyentana. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Suastika (2010) di Desa Adat Bonyoh Kabupaten Bangli.
Dari 19 pasangan yang melakukan perkawinan Nyentana, 9 keluarga telah
bercerai. Informan penelitian terdiri dari pihak-pihak yang dinilai memiliki
kualitas dan ketepatan sesuai dengan karakteristik penelitian. Metode
penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi
etnografi.
Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa perempuan yang
telah di-Putrika memiliki status dan kedudukan sebagai laki-laki yang sah
secara adat. Sejak disahkan, Putrika memiliki hak sebagai ahli waris dan
bertanggungjawab meneruskan garis keturunan keluarganya. Perempuan
putrika juga bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban
memenuhi kebutuhan keluarganya (termasuk orang tua) dan menentukan
setiap keputusan. Pihak suami yang secara biologis laki-laki bertanggung
jawab membantu istri dalam hal ekonomi dan mengurus anak-anak. Suami
juga harus meminta persetujuan istri dalam mengambil keputusan.
Pemberian tanggung jawab yang tidak sesuai dengan konsep
perempuan Bali pada umumnya menyebabkan Putrika merasa sangat
terbebani sebagai Purusa (laki-laki). Selain itu, perbedaan antara orang tua
dan suami sering menyulitkan putrika dalam mengambil keputusan.
Hasil wawancara pada pihak laki-laki yang Nyentana menyatakan
bahwa laki-laki merasa kehilangan identitas kelaki-lakiannya karena
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diperlakukan seperti perempuan. Laki-laki merasa kehilangan kebebasan
karena tidak memiliki kuasa untuk menentukan dan mengatur keuangan
keluarga. Selain itu, laki-laki juga sering diejek oleh tetangga karena
dianggap tidak berani mengambil sikap seperti laki-laki yang sesungguhnya.
Menurut pihak laki-laki, perempuan dalam perkawinan Nyentana merasa
menjadi orang yang berkuasa sehingga cenderung otoriter terhadap suami.
Penelitian sebelumnya memaparkan status putrika setelah perceraian
dan penyebab terjadinya perceraian pada pasangan Nyentana. Status
perempuan putrika yang telah bercerai bersifat tetap karena telah disahkan
oleh adat dan keluarga. Status putrika akan hilang apabila: (1) perempuan
putrika kawin lagi tanpa melakukan sistem Nyentana; (2) anak laki-lakinya
telah menikah; dan (3) status putrika dicabut oleh keluarga dan mendapat
persetujuan dari adat karena alasan tertentu.
Penyebab perceraian pada pasangan Nyentana yaitu, (1) adanya
diskriminasi laki-laki oleh masyarakat Desa Adat Bonyoh karena ideologi
patrilineal yang dianut. Selain itu, adanya (2) arogansi perempuan putrika, (3)
pihak laki-laki yang

merasa kehilangan identitasnya karena tidak sesuai

dengan konsep laki-laki pada umumnya, (4) perusakan hubungan oleh pihak
ahli waris lainnya, dan (5) kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Selain
itu, hasil penelitian menujukkan bahwa perkawinan Nyentana yang dilakukan
dengan pasangan yang masih ada hubungan keluarga akan lebih langgeng
daripada perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki yang tidak ada
hubungan keluarga.
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Harian Umum Nusa edisi 04 Pebruari 2007 (dalam Suastika, 2010)
dan wawancara yang dilakukan peneliti pada seorang Hindu di Bali (2012)
menjelaskan bahwa Perkawinan Nyentana pada masyarakat patrilineal jika
tidak dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan darah akan
rawan konflik dan perceraian. Keluarga yang hanya memiliki anak
perempuan akan merasa lebih tenang apabila Sentana Nyeburin yang mereka
dapatkan masih memiliki hubungan darah. Keluarga putrika akan merasa
terlindungi karena yang menjadi Sentana merupakan keluarga sendiri. Dalam
hal ini, keluarga putrika berharap pasangan Nyentana tidak akan bercerai
karena keluarga besar mereka adalah sama. Dengan demikian, warisan
keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain.
Sesuai dengan tujuan utamanya, penelitian yang dilakukan di Desa
Adat Bonyoh berusaha lebih berfokus untuk mengungkapkan perkawinan
Nyentana

secara

konseptual

(peranan perempuan

Putrika)

daripada

mengungkapkan sisi psikologisnya. Hasil penelitian tersebut cukup detail
dalam membahas sisi psikologis laki-laki yang Nyentana dari sudut pandang
orang pertama. Namun, pembahasan tentang pengalaman psikologis
perempuan putrika yang dikatakan merasa berkuasa didasarkan pada sudut
pandang laki-laki yang Nyentana (bukan orang pertama). Hal ini mendorong
peneliti untuk mencoba mendalami tentang pengalaman perempuan yang
melakukan perkawinan Nyentana berdasarkan sudut pandang orang pertama.
Dengan demikian, penggunaan sudut pandang fenomenologi dirasakan tepat
dengan tujuan penelian ini.
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Penelitian ini semakin penting untuk dilakukan karena hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang terkait dengan perkawinan Nyentana lebih
banyak dipandang dari sisi Hukum. Penelitian tentang perkawinan Nyentana
diharapkan mampu menambah wawasan tentang perkawinan secara umum.
Selain itu, hasil penelitian ini dapat menambah hasil penelitian perkawinan
Nyentana yang saat ini jumlahnya masih terbatas.

B. Rumusan Masalah
Bagaimana pengalaman perempuan dalam menjalani perkawinan Nyentana?

C. Tujuan Penelitian
Mengetahui gambaran perkawinan Nyentana yang dialami perempuan.

D. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Psikologi dalam upaya
meningkatkan

keragaman

hasil

penelitian

tentang

perkawinan,

memberikan kontribusi di bidang Psikologi Sosial-Budaya, dan studi
Gender.
2. Menambah wawasan pembaca dan masyarakat umum tentang perkawinan,
terutama tentang peran suami dan istri dalam perkawinan.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan khususnya bagi masyarakat Bali
dalam menilai, memilih dan menjalankan suatu jenis perkawinan.
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4. Dapat menjadi masukan khususnya bagi masyarakat Bali dalam
mengambil sikap, memberi tanggapan dan memperlakukan pasangan
Nyentana secara lebih positi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam landasan teori tentang pengalaman perkawinan Nyentana, peneliti
menjelaskan tentang teori pengalaman dan perkawinan. Selain itu, peneliti juga
menjelaskan tentang teori gender untuk lebih memahami konteksnya secara
menyeluruh.

A. Pengalaman
Definisi pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005)
yaitu sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung). Menurut
Husserl (dalam Smith, 2013), pengalaman merupakan suatu sistem yang
terdiri dari makna-makna yang saling terkait satu sama lain dan terhubung
dalam satu kesatuan yang disebut dengan life-world.
Schwandt dalam Polkinghorne (2005) mendefinisikan pengalaman
hidup merupakan “life-world”, tentang bagaimana individu hidup, merasa,
mengalami, memberi rasa. Individu dianggap sebagai mahluk pencipta makna
pengalaman. Pengalaman merupakan sesuatu yang rumit untuk dipelajari
karena pengalaman merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan
berkelanjutan.

9
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Menurut Denzin & Lincoln (dalam Polkinghorne, 2005), individu
biasanya hanya bercerita tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa hal
tersebut dilakukan. Pernyataan ini didukung oleh penjelasan Smith (2013)
yang menyatakan bahwa meskipun terdapat keselarasan antara kesadaran
pribadi

dengan

pengalaman,

individu

tidak

dapat

sepenuhnya

mengungkapkan hal-hal yang telah dialaminya. Hal ini disebabkan karena
individu memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk mengalami daripada
mengungkapkan pengalaman.
Menurut Brand (dalam Brouwer, 1988), pengalaman disamakan
dengan alam, dan pengalaman primer merupakan segala sesuatu yang "saya
alami" atau saya mengalami alam. Jadi, di dalam dunia fenomenologi, dunia
selalu muncul sebagai "kesayaan" karena dijelaskan atau dibuat oleh "saya"
sebagai yang mengalami. Maksudnya, dalam penelitian ini "saya" disamakan
dengan subjek penelitian sehingga seluruh pengalaman subjek dipandang
sebagai sesuatu yang dialami, dibuat atau dihasilkan oleh subjek sendiri.
Menurut Husserl (dalam Brouwer, 1988), dalam bercerita tentang
pengalaman, dapat dikatakan seseorang melakukan refleksi atas segala
sesuatu yang dialaminya. Refleksi memungkinkan seseorang melakukan
pengamatan terhadap diri sendiri. Dalam merefleksikan pengalaman, "saya"
dilihat sebagai "kewaktuan". Hal ini berarti refleksi memberitahukan antara
hal yang sudah dan saat ini. Refleksi dan waktu menjadi dasar dari selfexperience. Hal ini yang menjadikan pengalaman begitu kompleks dan
berkelanjutan.
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Menurut

pandangan

Charles

H.

Cooley

11

(dalam

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi), perasaan seseorang muncul sebagai
akibat dari hasil membayangkan bagaimana kita di mata orang lain dan
bagaimana orang lain menilai diri kita. Hal ini juga didukung oleh teori
labeling yang menyatakan bahwa seseorang akan berusaha memainkan peran
sosial sesuai dengan apa penilaian orang lain terhadap dirinya. Significant
other membantu seseorang dalam membentuk sudut pandangnya tentang lifeworld dan membentuk konsep tentang tindakan pantas dan tidak pantas
dilakukan. Dengan demikian, pandangan subjek tentang orang-orang yang
memiliki arti (significant other) bagi subjek penelitian juga penting untuk
dipahami karena merupakan sumber dari munculnya perasaan subjek.
Jadi, pengalaman menjelaskan tentang bagaimana individu hidup,
menanggung, mengalami, memberi rasa pada segala sesuatu yang dialami.
Sifat dari pengalaman yang kompleks dan berkelanjutan menggambarkan
pengalaman sebagai sesuatu yang dialami, dirasakan, ditanggung dari waktu
ke waktu hingga saat ini. Untuk melihat pengalaman secara kompleks,
peneliti berusaha memberikan gambaran pengalaman dalam konteks
situasional untuk selajutnya dijelaskan dalam konteks self-exsperience.

B. Perkawinan
1. Perkawinan menurut Agama Hindu
Perkawinan agama Hindu di Bali di dasarkan pada Undang undang No. 1 tahun 1974. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974
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(dalam Swastika, 2011), perkawinan adalah: "...ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa."
Masyarakat Hindu di Bali menganut sistem patrilinial atau
sistem ke-Bapa-an (Vaderrechtelijk, dalam Atmaja, 2012). Sistem ini
ditandai oleh pihak istri yang masuk dan menetap di keluarga suaminya.
Anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terikat pada keluarga
ayahnya, dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga ibunya.
Di dalam ajaran agama Hindu, setiap individu yang lahir terikat
oleh adanya Karma Wasana (bekas-bekas perbuatan di kehidupan
sebelumnya). Ikatan karma tersebut dianalogikan sebagai hutang-hutang
yang harus dibayar di kehidupan saat ini (Suarjaya, dkk, 2008). Tiga
hutang yang mengikat tersebut disebut dengan Tri Rna, yang terdiri dari:
a) Dewa Rna, yaitu hutang yang harus dibayar kepada Tuhan yang telah
memberikan jiwa dan kehidupan.
b) Rsi Rna, yaitu hutang yang harus dibayar kepada para Pendeta dan
guru yang memberikan pengetahuan rohani.
c) Pitra Rna, yaitu hutang kepada orang tua atau leluhur yang telah
berjasa memelihara dan mendidik individu.
Dari penjelasan tersebut berarti melaksanakan korban suci yang
tulus ikhlas (yadnya) merupakan kewajiban bagi umat Hindu. Salah satu
cara untuk membayar hutang Tri Rna yaitu dengan melaksanakan
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Perkawinan. Sebab, dengan adanya perkawinan maka akan menimbulkan
kehidupan yang lengkap dengan anak-anak yang dapat melepaskan derita
para leluhurnya (Swastika, 2011).
Perkawinan di dalam agama Hindu dilaksanakan dengan tujuan
sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1,
yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
Di dalam agama Hindu dijelaskan tentang perkawinan sesuai dengan isi
dari kitab Manawa Dharmasastra (IX,101:102) bahwa perkawinan adalah
terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup
manusia (Swastika, 2011).
Di Bali, perkawinan juga disebut dengan istilah nganten,
pawiwahan, makerab kambe, dan pewarangan. Gde Pudja (dalam
Atmaja, 2012: 16) menyatakan sebagai berikut :
"Perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang
laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka
mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan
keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah
orang tuanya."
Anak atau sentana yang diharapkan lahir dalam setiap keluarga
adalah anak yang Suputra. "Su" dalam Bahasa Bali berarti baik.
Maksudnya, suputra yaitu anak atau sentana yang baik, yang berbakti
pada kepada orang tua atau leluhurnya (Swastika, 2011).
Menurut buku IX Manawa Dharmasastra, anak sangat penting
artinya karena anak diumpamakan sebagai perahu yang menyelamatkan
roh-roh leluhurnya yang menderita di neraka (Gde Pudja dan Tjok Rai

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

14

Sudarta dalam Atmaja, 2012). Hal ini berarti keluarga Hindu di Bali
sangat mengharapkan adanya anak untuk melanjutkan keturunan agar
mampu melakukan upacara keagamaan yaitu Pitra Yadnya bagi roh
orang tua atau leluhurnya.
Menurut Swastika (2011), tujuan dari perkawinan Hindu adalah
membentuk keluarga yang dilandasi oleh Satyam (kebenaran) dan Sivam
(kebajikan), sehingga tercapai tujuan keluarga yaitu
(kesejahteraan,

keselarasan,

keseimbangan

dan

Sundaram

keharmonisan).

Pembentukan suatu keluarga bayak dipengaruhi oleh pengambilan
kebijakan sejak awal pembentukan yaitu, pemilihan calon pasangan
hidup, penetapan hari peresmian secara religius, penentuan tempat
tinggal dan pemujaan, serta pemenuhan kebutuhan seks yang terkait
dengan kelahiran anak. Tercapainya tujuan dari sebuah keluarga juga
ditentukan oleh pemahaman tentang kewajiban dari masing-masing
anggota keluarga.
Dalam ajaran Agama Hindu, area tempat tinggal suatu keluarga
tidak dapat dilepaskan dengan ajaran Tri Hita Karana (Swastika, 2011).
Tri Hita Karana merupakan konsep dalam agama Hindu yang berarti tiga
penyebab kebahagiaan. Untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis,
setiap individu hendaknya mengamalkan konsep Tri Hita Karana yang
terdiri dari tiga hal, yaitu:
a. Parahyangan, yang berarti individu harus membangun relasi yang
harmonis dengan Tuhan.
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b. Pawongan, yang artinya individu harus membangun relasi yang
harmonis dengan individu lainnya.
c. Palemahan, yang berarti individu harus membangun dan menjaga
hubungan yang harmonis dengan alam sekitar.
Jadi, perkawinan menurut agama Hindu di Bali merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan untuk tujuan membentuk keluarga
yang kekal dan bahagia. Kekal yaitu berlangsung sekali seumur hidup,
sedangkan bahagia akan lengkap tercapai ketika memperoleh anak yang
suputra. Sebab, anak yang suputra dapat melaksanakan korban suci yang
tulus ikhlas demi membayar hutang Tri Rna dan mampu menjaga
keharmonisan hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia maupun
dengan lingkungan.
2.

Perkawinan Nyentana
Nyentana merupakan salah satu bentuk perkawinan dimana
status anak perempuan ditingkatkan menjadi anak laki-laki atau disebut
putrika atau sentana rajeg (Ngurah, 2009). Perkawinan Nyentana
merupakan alternatif bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan lakilaki (Atmaja, 2012).
Hukum Hindu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk
melakukan pengangkatan anak agar mendapatkan anak laki-laki (Puja
dalam Ngurah, 2009). Bagi sebuah keluarga yang hanya memiliki anak
perempuan

diperkenankan

untuk

meningkatkan

status

anak

perempuannya sebagai anak laki-laki atau “sentana rajeg atau sentana
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luh atau putrika”. Makna dari perubahan status menjadi sentana rajeg
yaitu anak perempuan yang dikukuhkan kedudukannya secara hukum
menjadi purusa (laki-laki) agar dapat melanjutkan dan mempertahankan
keluarganya (Ngurah, 2009).
Menurut Cahyono (2002), sebab dari dilakukannya perkawinan
Nyentana yaitu:
a) Orang tua tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak
perempuan.
b) Adanya keinginan orang tua agar tetap berkumpul bersama anakanaknya.
c) Anak laki-lakinya cacat mental.
d) Harta peninggalan orang tua dapat diwariskan pada anak
kandungnya sendiri.
Perkawinan Nyentana menurut Kaler (dalam Suastika, 2010)
merupakan salah satu jenis perkawinan adat agama Hindu di Bali,
dimana sang perempuan ditetapkan kedudukannya sebagai Purusa (lakilaki). Sistem perkawinan Nyentana memiliki dua kemungkinan
(Swastika, 2011). Kemungkinan pertama yaitu, didasarkan atas rasa cinta
sama cinta. Kemungkinan kedua yaitu, tidak didasari atas rasa cinta dari
kedua

mempelai.

Kemungkinan

kedua

hanya

didasarkan

atas

kesepakatan dari kedua belah pihak orang tua untuk meneruskan garis
keturunan di pihak perempuan.
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Jadi, Perkawinan Nyentana merupakan sistem perkawinan
dimana mempelai laki-laki berubah status menjadi predana (perempuan)
sedangkan mempelai perempuan berstatus purusa (laki-laki). Pasangan
Nyentana secara resmi meneruskan keturunan dan memuliakan sanggah
(tempat suci keluarga) pihak istri. Perkawinan Nyentana juga merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan untuk tujuan membentuk keluarga
yang kekal dan bahagia, lengkap dengan anak yang suputra. Sebab, anak
yang suputra dapat melaksanakan korban suci yang tulus ikhlas demi
membayar hutang Tri Rna dan mengamalkan ajaran Tri Hita Karana.
Sentana Rajeg juga tidak dapat lepas dari kehidupan bermasyarakat
karena status yang bersangkutan dianggap menjadi anggota penuh dari
masyarakat (Geriya, 2000).

C. Gender
1. Konsep Umum Gender
Konsep gender berbeda dengan seks. Seks adalah perbedaan
biologis antara pria dan wanita, sedangkan gender adalah "...it means to
be male or female." (Papalia & Old dalam Nurrachman, dkk, 2011).
Menurut Saptari & Holzener (dalam Nurrachman, dkk, 2011):
"Gender adalah keadaan di mana individu yang lahir secara
biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh pencirian
sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut
maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai
atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan."
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Peran gender merupakan pembahasan terkait peran perempuan
dan laki-laki dalam masyarakat. Ketika individu berada dalam suatu
kelompok, maka individu tersebut dituntut untuk berperilaku sesuai
dengan fungsi dan kedudukannya di dalam kelompok. Peran gender
dapat berbeda-beda karena dipengaruhi

oleh budaya, tingkat sosial

ekonomi, umur, agama, dan sebagainya (Sadli dan Patmonodewo, dalam
Nurrachman, dkk, 2011).
Menurut Nurrachman, dkk (2011), sosialisasi merupakan faktor
penting yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan peran dan
identitas gender. Di dalam proses sosialisasi, orang tua, teman sebaya,
aktivitas bermain, alat permainan, buku, sekolah, media masa, negara,
dan religi merupakan agen sosialisasi. Agen sosialisasi biasanya
mengajarkan dan menguatkan perbedaan gender sesuai dengan harapan
lingkungan. Agen sosialisaasi memberikan gambaran tentang apa yang
dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan perempuan, dan apa yang
pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki. Jadi, sosialisasi
merupakan proses penyesuaian sepanjang hidup manusia untuk belajar
sesuai dengan tingkah laku, norma, dan nilai yang diharapkan oleh
masyarakat (Hollander, dalam Nurrachman, dkk, 2011).
Peran gender seringkali merugikan perempuan. Hal ini terkait
tuntutan ekonomi keluarga yang menyebabkan perempuan dituntut untuk
berperan di dalam dan luar rumah. Peran ganda ini menyebabkan
perempuan mengalami kelelahan fisik dan mental. Perempuan seringkali
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kurang dapat mengekspresikan diri dalam karir karena merasa harus
memprioritaskan keluarga akibat kurang kerja sama dari suami dalam
mengerjakan pekerjaan domestik. Peran gender yang telah mengakar di
masyarakat seringkali membuat perempuan mudah merasa bersalah jika
berperan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat
(Nurrachman, dkk, 2011).
Menurut Enders-Drageaesser (dalam Nurrachman, dkk, 2011)
laki-laki dan perempuan hidup dalam dunia yang berbeda sekalipun
mereka hidup dan berinteraski satu sama lain. Laki-laki diidentikan
dengan pekerjaan yang menuntut interaksi sosial masyarakat. Perempuan
dalam hal ini diidentikkan dengan kehidupan di dalam keluarga.
Jadi, peran gender merupakan tuntutan peran perempuan dan
laki-laki ketika berada dalam suatu kelompok agar berperilaku sesuai
dengan fungsi dan kedudukannya di dalam kelompok. Dalam
pembentukan identitasnya, faktor sosialisasi merupakan faktor yang
sangat berpengaruh karena adanya agen sosialisasi yang menekankan
gambaran tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan.
2. Perempuan dalam Budaya Bali
Budaya merupakan sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan
perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang (Barnouw dalam
Matsumoto, 2008). Dalam hal ini, budaya dikomunikasikan dari satu
generasi ke generasi berikutnya melalui sarana komunikasi. Matsumoto
(2008) memandang budaya sebagai suatu konstruk sosiopsikologis.
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Untuk memahami gender dalam masyarakat Hindu di Bali,
perlu dipahami ideologi dan ritual sebagai dasar yang menjadikan suatu
perilaku tetap dibudayakan. Menurut Snoikell dan Bagus (dalam Inten
dan Purnawati, 2009), pembagian kerja pada masyarakat Bali
berdasarkan jenis kelamin memang ada dan terjadi, walaupun tidak
semua dapat dijelaskan dengan pembedaan tersebut.
Menurut Ardita dan Naya ( dalam Inten dan Purnawati, 2009),
perempuan bertugas mendekorasi, membawa sesajen ke tempat suci,
memasak, merawat anak. Laki-laki merawat ayam jago dan melatihnya.
Perempuan

bertugas

menjual

hasil

panen,

sedangkan

laki-laki

bertanggungjawab atas keseluruhan proses produksi dan distribusi.
Pembagian peran seperti ini ini menjadikan laki-laki memiliki tanggung
jawab yang sangat besar dalam keluarga. Wanita nampak seolah-olah
hanya sebagai pelengkap atau komplementer, sehingga sulit mengatakan
bahwa kedudukan wanita sejajar dengan laki-laki.
Saat ini, Bali terkena dampak perkembangan era globalisasi. Era
globalisasi membentuk pola pikir yang lebih modern. Modernisasi mulai
menggeser peran dan kedudukan perempuan Bali dalam bidang
pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Meskipun demikian, menurut
Prof. I Gde Parimartha, para perempuan di Bali masih perlu berjuang
untuk kesetaraan sebab masih ada ketidakseimbangan di beberapa segi
kehidupan sebagai akibat dari pandangan tradisional yang menganut
sistem patriarkhi (Antara News, 22 Desember 2012).
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Subordinasi peran yang menempatkan posisi perempuan di
bawah laki-laki tidak terlepas dari pandangan masyarakat Bali yang
meyakini bahwa lingkungan hidup dibagi menjadi dua yakni lingkungan
luhur/duur dan lingkungan teben (bawah) (Inten dan Purnawati, 2009).
Lingkungan duur berlokasi pada puncak gunung sebagai sumber mata air
dan simbol kesucian sedangkan teben disimbolkan sebagai laut sebagai
penerima aliran.
Ardita dan Surpha (dalam Inten dan Purnawati, 2009)
menyebutkan konsep pura dan peken (pasar) dalam tata ruang di Bali
juga

berkontribusi

dan

menginterpretasikan

subordinasi

antara

perempuan dan laki-laki. Bangunan pura bertempat di luhur (atas)
diidentikkan sebagai dunianya lelaki, sedangkan peken sebagai dunia
wanita yang berada di teben (bawah). Jadi, meskipun dinamika
kehidupan masyarakat Bali sudah semakin modern, dalam aspek praktik
ritual keagamaan kedudukan perempuan masih tetap belum sejajar
dengan laki-laki.
Dalam era yang semakin modern, masyarakat Bali masih
memperhitungkan kasta. Dalam hal ini, ada aturan bagi kaum perempuan
yang berkasta tinggi tidak boleh menikah dengan laki-laki dari kasta
yang lebih rendah (Nurrachman, dkk, 2011). Dalam perkawinan biasa,
apabila perempuan berkasta tinggi menikah dengan laki-laki yang
berkasta rendah maka perempuan akan turun kastanya mengikuti kasta
laki-laki. Namun peraturan ini tidak berlaku bagi laki-laki Bali. Laki-laki
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Bali bebas memilih, karena perempuan yang akan masuk mengikuti kasta
laki-laki yang menjadi suaminya. Begitu pula dalam Perkawinan
Nyentana. Perempuan berkasta brahmana tidak dimungkinkan kawin
kaceburin dengan laki-laki dari kasta yang berbeda atau lebih rendah
(Ngurah, 2009).
Sistem patrilinial menimbulkan konstruksi gender dalam budaya
dimana anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih penting daripada
anak perempuan (Ngurah, 2009). Selain itu, budaya ini membuat para
perempuaan memiliki beban kerja yang jauh lebih banyak daripada lakilaki (Mulia, 2012). Di lingkungan rumah, perempuan Bali dibebani
dengan pekerjaan rumah tangga, keagamaan dan banyak juga dijumpai
para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya.
Jadi, peran perempuan Bali dalam kehidupan masyarakat Bali
sangat diperlukan karena perempuan yang melaksanakan sebagian besar
pekerjaan sehari-hari maupun kegiatan keagamaan di masyarakat.
Meskipun keterlibatan perempuan terutama dalam kehidupan rumah
tangga sangat besar, namun tetap saja kedudukan perempuan Bali belum
bisa dikatakan sejajar dengan laki-laki.
3.

Peran Suami dan Istri dalam Agama Hindu
Peran merupakan posisi yang diambil atau ditempati individu
di dalam sistem sosial yang memungkinkan perilaku tertentu diharapkan
(Berry, dkk, 1999). Hal ini didukung oleh Sears (1985) yang
mendefinisikan peran sosial sebagai sekumpulan peraturan yang
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merupakan pedoman berperilaku dalam suatu hubungan, sehingga dalam
suatu sistem sosial terdapat sanksi-sanksi. Hal ini mempengaruhi, bahkan
memberi tekanan pada masing-masing individu yang menjadi bagian
dalam sistem sosial untuk berperilaku sesuai dengan norma yang telah
ditetapkan.
Pembagian kewajiban suami dan istri menurut Swastika (2010)
secara terperinci dapat dilihat pada Tabel I.
Tabel I. Kewajiban Suami dan Istri

Kewajiban Suami
1. Senantiasa
mengadakan
perencanaan,
sebagai
pemrakarsa,
pencetus
dan
pemimpin didalam keluarga.
2. Menjaga dan melindungi istri
dan
anak-anaknya,
serta
memperlakukannya
dengan
wajar dan hormat.
3. Memelihara kesucian hubungan
dengan saling mempercayai
sehingga rukun dan harmonis.
4. Senantiasa menyerahkan segala
bentuk
penghasilan
dan
menugaskan
istri
untuk
mengelolanya
dalam
pemenuhan kebutuhan rumah
tangga dan yadnya.
5. Wajib memberi nafkah bathin
kepada istri secara wajar dan
menjauhi
hal-hal
yang
mengakibatkan perceraian.
6. Senantiasa
menjalankan
kewajiban
rumah
tangga,
kewajiban terhadap masyarakat
dan
bangsa,
dan
wajib
mengawinkan
putra-putrinya
pada waktunya.
7. Melaksanakan ritual keagamaan,
pemujaan pada leluhur, serta
memelihara cucu-cucunya.

Kewajiban Istri
1. Ikut menetukan jalannya
rumah tangga yaitu sebagai
pelaksana, dalam mengatur
tata graha, tata boga, tata
keuangan, dan tata busana
keluarganya.
2. Wajib memenuhi harapan
suami
yaitu
harapan
melahirkan anak yang baik,
ikut menjaga keutuhan
keluarga, cerdas, tangguh,
mandiri.
3. Selalu
berpenampilan
lemah lembut dan simpatik.
4. Setia kepada suami, tahan
uji dan hormat.
5. Membimbing anak, maka
peran istri sangat dominan
untuk
memberikan
bimbingan kepada anakanaknya.
6. Sebagai
penyelenggara
aktivitas keagamaan. Istri
wajib mengetahui tentang
ritual
keagamaan
dari
tingkat yang paling dasar.
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Berdasakan penjelasan Swastika (2010), dalam keluarga Hindu
pembagian peran antara suami dan istri didasarkan pada arti kata suami
dan istri, serta penafsiran kitab Manawa Dharma Sastra dan Pustaka Suci
Slokantara. Suami berasal dari bahasa Sanskrta Svami yang berarti
pelindung atau bapak yang dihormati. Suami merupakan pemimpin yang
mengendalikan semua kebijakan dalam rumah tangga. Istri berasal dari
kata Stri yang berarti pengikat kasih. Dalam hal ini istri berperan
menjaga jalinan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya.

D. Perkawinan Nyentana pada Perempuan
Perkawinan Nyentana merupakan sistem perkawinan yang berbeda
dengan perkawinan biasa. Perempuan dalam perkawinan Nyentana berubah
status menjadi laki-laki (purusa) sedangkan laki-laki berubah status menjadi
predana (perempuan). Perubahan status purusa berarti memberi tanggung
jawab pada perempuan agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia serta lengkap dengan anak-anak yang suputra (baik). Dengan
demikian,

kedudukan perempuan sebagai anak diharapkan mampu

membayar hutang Tri Rna dan mengamalkan ajaran Tri Hita Karana.
Kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengikat menjadikan perkawinan
Nyentana juga sangat penting karena status perempuan akan berubah menjadi
Sentana Rajeg atau Putrika dan dianggap menjadi anggota penuh dari
masyarakat.
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Peran gender secara umum sering membuat perempuan merasa
bersalah apabila tidak berperan sesuai dengan norma-norma yang ada di
masyarakat (Nurrachman, dkk, 2011). Pembalikan peran dalam perkawinan
Nyentana yang tidak sesuai dengan konsep perempuan dan laki-laki pada
umumnya di Bali memungkinkan terjadinya pembagian peran yang ambigu.
Hal ini berarti tuntutan agar perempuan berperilaku sesuai fungsi dan
kedudukannya

sebagai

purusa

semakin

memperbesar

kemungkinan

perempuan mengalami kelelahan fisik dan mental.
Perkawinan Nyentana pada perempuan berusaha menggambarkan
bagaimana perempuan hidup, menanggung, mengalami, memberi rasa sejak
mempersiapkan perkawinannya hingga saat ini. Perkawinan Nyentana yang
berbeda dengan sistem perkawinan biasa kemudian memunculkan pertanyaan
penelitian yaitu:


Bagaimana sesungguhnya perkawinan Nyentana dialami oleh perempuan
yang masih bertahan dalam perkawinannya hingga saat ini?
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk
memahami fenomena terkait dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian
(Moleong, dalam Herdiansyah, 2010).
Denzin dan Lincoln (dalam Herdiansyah, 2010: 7) menyebutkan
bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang mendasar terkait pemaknaan yang diberikan
oleh subjek pada lingkungan sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga
berusaha memahami bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi
perilaku subjek sendiri. Dalam hal ini, peneliti merupakan first hand, yaitu
orang yang berproses langsung dengan subjek dan latarnya. Peneliti
diharapkan mampu memahami sudut pandang dan perasaan subjek penelitian
secara optimal.
Creswell dalam Herdiansyah (2010: 8) mengatakan :
"Qualitative research is an inquiry process of understanding based on
distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or
human problem. The reseacher builds a complex, holistic picture,
analizes words, report detailed views of informants, and conducts the
study in a natural setting."
Artinya, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang ilmiah.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan sosial atau
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permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam setting alami. Peneliti
kualitatif berusaha untuk menghasilkan gambaran yang lengkap dan
menyeluruh terhadap suatu permasalahan. Selain itu, peneliti kualitatif juga
melakukan analisis terhadap data-data subjek penelitian yang didapat tanpa
adanya intervensi dari peneliti.
Fenomenologi bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari suatu
fenomena dalam situasi natural yang dialami oleh subjek dalam kehidupan
sehari-hari (Smith, 2013). Artinya, jika peneliti melakukan pengamatan
terhadap suatu pengalaman maka yang akan digali adalah informasi tentang
hal-hal yang dialami sendiri oleh subjek.
Creswell

(2012)

menjelaskan

bahwa

tujuan

dari

penelitian

fenomenologi adalah untuk mendapatkan esensi atau makna dari pengalaman
manusia tentang fenomena yang dideskripsikan oleh manusia itu sendiri.
Makna yang terkandung dalam setiap pengalaman tersebut dapat membantu
dalam memahami suatu fenomena beserta konteksnya.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian
fenomenologi

merupakan

metode

penelitian

yang

berusaha

untuk

mendapatkan makna-makna psikologis dari suatu pengalaman dengan
melakukan analisis secara mendalam dan menyeluruh terhadap gejala yang
dialami oleh subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menjadi orang yang
berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian fenomenologi
dilakukan dalam setting alamiah, tanpa adanya pemberian intervensi dari
peneliti.
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B. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada gambaran konteks pengalaman itu
terjadi dan self-experience yaitu pengalaman menurut dunia subjektif yang
mengalami (Sentana Rajeg). Pengalaman dilihat sebagai sesuatu yang objektif
apa adanya sesuai dengan konteks saat terjadinya. Dalam hal ini yang
berusaha digali berupa situasi pengalaman seperti kronologis kejadian,
hambatan dan tindakan yang diambil dalam menghadapi masalah yang
muncul. Lalu pengalaman yang situasional tersebut dipandang menggunakan
sudut pandang subjek pertama atau yang mengalami langsung. Gambaran
self-experience yang berusaha digali berupa perasaan, pikiran, keyakinan,
termasuk significant-other yang muncul dalam pikiran subjek yang mampu
memunculkan makna pengalaman sehingga didapat gambaran pengalaman
perkawinan Nyentana secara utuh.

C. Subjek Penelitian
Di dalam pemilihan subjek, peneliti memilih pihak perempuan juga
dengan pertimbangan bahwa perempuan lebih mudah mengekspresikan
perasaan daripada pasangannya (Santrock, 2002). Selain itu, kemungkinan
subjek enggan bercerita karena perbedaan jenis kelamin juga bisa dihindari
mengingat isu gender dalam masyarakat Bali tergolong cukup sensitif.
Dengan demikian diharapkan penelitian ini mampu memperoleh data yang
lebih mendalam. Kriteria subjek penelitian, yaitu :
1. Perempuan yang bertatus Sentana Rajeg.
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2. Dalam akta perkawinan yang sah, nama subjek tercantum sebagai Purusa.
3. Berusia 20 - 40 tahun. Usia 20 - 40 tahun merupakan masa dewasa muda
yaitu masa ketika orang merumuskan tujuan hidup termasuk membentuk
keluarga baru dan menjalani pilihan mereka (Santrock, 2002).
4. Usia perkawinan minimal 2 tahun.

D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
yaitu metode wawancara dan observasi. Sebelum melakukan wawancara,
peneliti memberikan informed consent kepada subjek penelitian. Pemberian
informasi awal ini bertujuan untuk mendapatkan pernyataan persetujuan atas
hak dan kesediaan subjek selama penelitian berlangsung. Peneliti berusaha
membangun rapport yang ramah, sopan dan berusaha memberikan
kenyamanan pada subjek penelitian. Setelah mendapatkan respon yang positif
dan persetujuan dari partisipan, peneliti membuat janji wawancara dengan
subjek penelitian.
Wawancara

merupakan

percakapan

yang

bertujuan

untuk

mendapatkan informasi untuk mencapai tujuan tertentu (Gorden dalam
Herdiansyah,

2010).

Untuk

mendapatkan

kedalaman

data,

peneliti

menggunakan wawancara semi-terstruktur. Menurut Herdiansyah (2010),
metode wawancara semi-terstruktur memiliki kriteria yang sangat sesuai
untuk penelitian kualitatif. Kriteria tersebut antara lain :
1. pertanyaan bersifat terbuka,

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

30

2. fleksibel dalam hal pertanyaan atau jawaban, namun dapat dikontrol
agar alur dan tema pembicaraan tidak melebar ke arah yang tidak
diperlukan,
3. ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan
dan penggunaan kata. Peneliti dapat mengajukan pertanyaanpertanyaan lain (berimprovisasi) asalkan tetap pada topik yang telah
ditentukan,
4. tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman dari suatu
fenomena.
Selain menggunakan wawancara semi-terstruktur, peneliti juga
melakukan wawancara informal. Wawancara informal bergantung pada
spontanitas peneliti dalam mengajukan pertanyaan (Moleong, 2009).
Pertanyaan dan jawaban yang muncul seperti pembicaraan biasa dalam
kehidupan sehari-hari. Bahkan, barangkali subjek penelitian tidak menyadari
bahwa dirinya sedang diwawancara.
Menurut Patton (2006), peneliti kualitatif sebaiknya memberikan
pertanyaan terbuka, mendengarkan dan merekam

wawancara, serta

menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait. Hal ini bertujuan
untuk mendapatkan kedalaman data. Penggunaan metode wawancara semiterstruktur memungkinkan peneliti untuk masuk dan memahami perspektif
subjek penelitian. Penggunaan recorder dalam wawancara bertujuan untuk
membantu peneliti dalam membuat verbatim yang lengkap.
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Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan
metode observasi. Observasi memiliki arti memperhatikan dan mengikuti
dengan teliti (detail) dan sistematis sasaran perilaku yang dituju (Banister,
dalam Herdiansyah, 2010). Metode observasi digunakan untuk melengkapi
data penelitian yang tidak bisa direkam oleh recorder.
Tabel II. Pertanyaan

Pertanyaan Teoritis

Pertanyaan Empiris

Bagaimana
perkawinan
Nyentana dialami oleh istri?

 Bagaimana awal mula perkawinan
Nyentana yang anda jalani?
 Bagaimana perasaan anda?
 Bagaimana tanggapan orang-orang
disekitar anda?
 Bagaimana anda menjalani peran
selama Nyentana?
 Apa hambatan yang anda alami
selama Nyentana?
 Bagaimana
anda
mengatasi
hambatan?

E. Analisis Data
Mengacu pada penjelasan Smith (2013) dan Giorgi (2009), metode
analisis data dilakukan melalui empat langkah, yaitu:
1. Membaca keseluruhan hasil wawancara yang telah diubah kedalam
bentuk verbatim. Kemudian data-data subjek dirubah kedalam bentuk
deskripsi. Hal ini bertujuan untuk membantu dalam memahami dengan
jelas apa yang telah dipaparkan subjek penelitian secara menyeluruh.
2. Penyusunan bagian-bagian deskripsi. Dalam proses ini, peneliti melihat
tema-tema yang muncul pada kalimat-kalimat yang tersusun, kemudian
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mencari transisi untuk memberikan tanda pada satuan-satuan makna
(meaning unit).
3. Melakukan analisis. Dengan melakukan analisis, peneliti melakukan
penyederhanaan dengan menggabungkan deskripsi yang memiliki makna
yang sama, sehingga mendapatkan tema-tema umum.
4. Pembahasan. Di dalam pembahaan, peneliti berusaha melihat dan
menentukan tema-tema penting atau khas dari pengalaman perkawinan
Nyentana.

F. Kredibilitas Penelitian
Peneliti menggunakan strategi
keakuratan

hasil

penelitian.

Refleksi

refleksivitas untuk
diri

memungkinkan

menjamin
peneliti

mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian
(Creswell, 2012). Peneliti memiliki ketertarikan dalam dunia Psikologi
Perempuan dan studi Gender dalam konteks yang ada di Indonesia.
Ketertarikan peneliti bermula dari pengalaman peneliti yang selama ini
melihat adanya perbedaan perlakuan dan pemberian peluang antara
perempuan dan laki-laki dalam budaya Bali.
Peneliti yang sejak kecil lahir dan tinggal di Bali sangat merasakan
hal ini. Selama peneliti berdinamika bersama masyarakat di Bali, baik yang
sebaya maupun dengan generasi yang berbeda-beda dengan peneliti, peneliti
menyimpulkan bahwa subordinasi terhadap perempuan memang ada dan
terjadi. Keberadaan perempuan di Bali sangat penting peranannya meskipun
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dianggap tidak sejajar dengan laki-laki. Meskipun sebagian besar keluarga di
Bali menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga namun, peneliti melihat
perempuan-lah

yang

sesungguhnya

menjadi

tulang

punggung

bagi

keluarganya.
Ketertarikan terhadap perkawinan Nyentana muncul karena peneliti
sering mendengar cerita-cerita unik yang ada di masyarakat mengenai
pasangan Nyentana. Tidak jarang pasangan yang Nyentana diketahui tidak
bercerai namun sering pisah ranjang. Selain itu, peneliti juga memiliki
beberapa kenalan yang menjadi Sentana Nyeburin. Uniknya, sebagai Sentana
Nyeburin, mereka sering terlihat sendirian menghabiskan lebih banyak waktu
di rumah asalnya daripada di rumah istrinya. Peneliti juga melihat
kecenderungan pihak perempuan dalam perkawinan Nyentana memiliki
kondisi ekonomi yang lebih dari pada laki-laki. Meskipun demikian, ada juga
pasangan yang terlihat harmonis tinggal bersama di rumah keluarga istrinya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penelitian
Tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu:
1. Melakukan studi literatur baik dari internet maupun berkunjung langsung
ke perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja, dan Universitas Udayana Bali.
2. Melakukan

wawancara

pada

beberapa

orang

di

Bali

untuk

penyempurnaan Bab I.
3. Mencari data perkawinan Nyentana ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan. Namun, peneliti tidak mendapatkan data yang diharapkan.
4. Mencari dan mendatangi subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya didasarkan pada informasi yang
diberika oleh orang-orang yang peneliti temui. Dari enam pasangan yang
peneliti temui, peneliti mendapatkan penolakan dari isrti pasangan ke
empat, suami-istri pasangan ke lima, dan suami pasangan ke 5.
5. Memberikan informconsent.
6. Ketika peneliti telah mendapatkan persetujuan, peneliti melakukan janji
wawancara dengan masing-masing subjek. Wawancara dilaksanakan
sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian.
7. Membuat verbatim dan melakukan analisis verbatim.
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8. Bertemu kembali dengan subjek penelitian untuk melakukan wawancara
lanjutan dan melakukan re-cheking.
9. Melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk dilaporkan
dan dibahas.
10. Pengambilan kesimpulan dan saran penelitian.

B. Hasil Penelitian
1. Identitas Subjek Penelitian
Tabel III. Identitas Subjek Penelitian

Uraian
Inisial
Usia Subjek
Usia Perkawinan
Pendidikan

Subjek 1
BWY
39 Tahun
22 Tahun
S1

Pekerjaan

PNS

Jumlah anak
Status dengan
pasangan sebelum
menikah
Jenis Keluarga

2 orang
Masih dalam
satu keluarga
besar
Extended
family

Subjek 2
BGA
40 Tahun
13 Tahun
D3
Admisnistrasi
Ibu Rumah
Tangga
2 orang
Masih dalam
satu keluarga
besar
Extended
family

Subjek 3
BYT
37 Tahun
6 Tahun
SMK
Wiraswata
1 orang
Masih dalam
satu kasta
Extended
family

Usia subjek BWY, BGA dan BYT tidak terpaut jauh. Ketiga
subjek memiliki selisih usia antara satu sampai dua tahun. Diantara ketiga
subjek, BWY memiliki masa perkawinan yang paling lama yaitu 22 tahun.
Usia perkawinan BGA 13 tahun, sedangkan usia perkawinan termuda yaitu
perkawinan BYT yang berusia 6 tahun.
Pada level pendidikan, baik BWY maupun BGA menempuh
hingga ke jenjang perguruan tinggi. BWY lulusan S1, sedangkan BGA D3.
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BWY berprofesi sebagai PNS, sedangkan BGA meskipun sempat bekerja
di kantor swasta namun sekarang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.
BYT yang menempuh pendidikan hingga SMK berwirausaha dengan
membuka butik di rumahnya.
Sebelum menikah, BWY maupun BGA sama-sama masih
memiliki hubungan darah atau saudara dengan suaminya. BWY dan BGA
juga dikaruniai dua orang anak. BYT dan suami tidak memiliki hubungan
darah namun, BYT dan suaminya masih dalam satu kasta. Dari hasil
perkawinannya BYT dikarunia seorang anak laki-laki. Selain itu, ketiga
subjek tinggal bersama orang tua sehingga digolongkan ke dalam istilah
extended family.

2. Subjek 1
a. Informasi Umum dan Observasi Subjek 1
BWY merupakan anak pertama dari dua bersaudara. BWY
menyatakan bahwa dahulu kondisi ekonomi keluarganya tergolong
kurang mampu. Keluarga besar BWY tidak begitu banyak dikarenakan
sebagian keluarganya transmigrasi ke Lampung. Di dalam keluarga
besar BWY, perkawinan Nyentana juga pernah dilakukan oleh saudara
kandung dari kakek BWY.
Perkawinan Nyentana yang dilalui BWY selama 22 tahun telah
dikaruniai dua orang putra. Putra sulung BWY berusia 21 tahun dan
sudah bekerja, sedangkan putra bungsu BWY sedang menjalani masa
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pendidikan di SMP. Selain tinggal bersama anak-anak dan suaminya,
BWY juga tinggal bersama kedua orang tuanya.
BWY menjalani banyak profesi di dalam kehidupan sehariharinya. Selain menjadi guru sekolah dasar, BWY juga membantu
suaminya bertani dan menjual hasil pertaniannya. Di rumah, BWY
mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjalankan
aktivitas keagamaan, dan mengurus anak-anaknya. Seperti kondisi pada
tanggal 24 April 2013, BWY terlihat sedang menonton televisi sambil
membuat sesajen. Ketika peneliti mendatangi kediaman BWY pada
tanggal 26 April 2013 pukul 19.05 WITA, BWY terlihat sedang
menemani anak bungsunya yang sedang belajar.
Selama wawancara, BWY menanggapi semua pertanyaan
dengan ringan. BWY terlihat lebih banyak tersenyum dan sesekali
tertawa selama menceritakan tentang pengalamannya. BWY nampak
ekspresif terutama ketika menceritakan kesulitan yang sedang
dihadapinya dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya yang membuat
dirinya kesal.
b. Dinamika Psikologis Subjek 1 (BWY)
BWY tidak merasa kesulitan dalam mencari pasangan.
"Kalau bisa dapat ya kenapa tidak? Di Tabanan kan banyak yang
nikah Nyentana. Biasanya kan nyari Sentana itu sulit, gitu.
Kebetulan saya yang nyari, terus suami saya mau dia Nyentana.
Disamping suami saya mau, kita itu juga masih ada hubungan
keluarga. Iya..Sepupu jauh lah.. Tapi asal kakeknya dia memang
dari sini awalnya." (7-10)
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BWY menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan Nyentana
bukan merupakan prioritas dalam hidupnya. Perkawinan Nyentana yang
dialaminya merupakan desakan dari keluarga besarnya. BWY
menyatakan: "Sebenernya nih.. kebanyakan keluarga besar yang
menginginkan. Dulu kan saya kerja, tidak begitu konsen dengan yang
perkawinan ini. Tau - tau dipanggil oleh keluarga, karena mereka tau
saya pacaran sama suami. Justru orang tua yang ngomongin duluan."
(51-53)
BWY merasa bangga dengan perkawinannya karena mampu
menunjukkan bakti kepada orang tuanya dan mampu menyenangkan
hati keluarganya.
"Kan orang tua yang menginginkan supaya keluarga kita
berkelanjutan karena kita mau tinggal di rumah, mereka justru
senang, karena keluarganya ada yang melanjutkan jadinya. Istilah
Balinya tidak putung gitu.. nah itu artinya, banggalah sama
perkawinan ini." (69-71)
BWY mengalami ketidaksesuaian tanggapan dengan orang lain
terkait perkawinan Nyentana yang dialaminya. BWY menganggapnya
sebagai suatu kebetulan karena pasangannya mau Nyentana.
"...cuma mereka bilang 'aget ye maan Sentana' (beruntung dia
mendapatkan Sentana). Gitu aja dari mulut ke mulut. „e aget ye
maan sentana, aget ye maan sentana' gitu aja. Kalau tanggapan
mereka biasa aja. Tidak ada perbedaan. Biasa. Cuma dibilang itu
aja 'aget ye maan sentana'. O ya suatu kebetulan, gitu saya
menjawabnya." (61-64)
Hambatan terbesar yang dihadapi BWY sejak awal menjalani
perkawinan yaitu hambatan ekonomi yang telah mampu diatasi bersama
suaminya.
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"...Kita itu nikah biaya sendiri. Minjem-minjem, tidak ada dari
orang tua. Orang tua kami miskin dulu. Suami saya juga nikah
masih bawa hutang, hutang sekolah... Tapi terus dijalani, dijalani,
dijalani ya bisa lah sedikit demi sediki dicicil. Lantas kemarin ada
bukaan guru, baru lantas bisa satu per satu direhab. Kalau dulu
hambatan ekonomi itu luar biasa..." (83-89)
Perkawinan Nyentana BWY diresmikan secara adat setelah
lima tahun perkawinannya. Sejak diresmikan secara adat, BWY
langsung menggantikan peran ibunya di adat. BWY mendapatkan
dukungan positif dari orang-orang di lingkungannya.
"Kan diberi nasihat, ...karena sekarang sudah Nyentana jangan
berbuat yang bukan-bukan, itu biasa pesan dari yang tua-tua,
diceramahin gitu. Granggang-ngrenggeng mani… bisa langgeng
menjalani idup apapun cobaanya dihadapi.. oleh orang tua gitu.
Kalau singgungan dari mereka sih nggak ada, kebanyakan support
yang saya dapat." (64-68)
Selama Menjalani perkawinannya, BWY juga mendapatkan
dukungan dari keluarga besarnya.
"Ndak pernah ada yang namanya…untuk sekarang mudahmudahan selamanya tidak. Mereka malah seneng. Liat dari luar..
nggak tau dalamnya. Ya itu seperti yang saya katakan tadi, karena
kakek saya saudara empat, ke Lampung transmigrasi satu, waktu
saya bilang dapat Sentana justru mereka senang, karena merasa
beruntung ada yang ngelanjutin keluarga disini. Tidak ada masalah
jadinya karena mereka support dari jauh." (116-119)
Pembagian peran yang dialami BWY sama dengan pembagian
peran tradisional.
"Kalau bapak sebagai kepala keluarga tetep... Saya jadi ibu rumah
tangga, cari nafkah juga saya ikut, bukannya dari sisi ekonomi aja.
Jadi peran saya di sini ganda. Pokoknya ngasuh anak juga iya. Kan
biasanya kalau istri itu perannya sebagai ibu rumah tangga, suami
yang cari nafkah. Tapi kalau saya itu dobel jadinya. Ibu rumah
tangga iya, yang jelas kan itu nomor satu memang." (20-25)
"Seperti sekarang, disamping saya menjadi jadi guru, petani juga
iya, nah termasuk jadi pedagang juga iya. Saya punya banyak peran
jadinya." (28-29)
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BWY merasa sedih dan berat dalam menjalani perannya
sebagai ibu rumah tangga, guru, petani, dan pedagang. BWY berusaha
menerima dan tetap menjalani perannya. BWY mengatakan: "…ada
juga perasaan sedih…saat ini kok berat sekali rasanya kehidupan saya.
Tapi apa boleh buat, itu kan harus kita tanggung." (25-26)
BWY merasa bahwa dirinya lebih banyak berperan di keluarga
dan tidak mengalami kesulitan karena dirinya telah terbiasa melakukan
banyak hal secara mandiri sejak kecil.
"...seperti yang saya katakan tadi memang dari kecil saya itu sudah
terbiasa mandiri. Makanya tidak begitu sulitlah untuk
menjalaninya..., Saya punya banyak peran jadinya. Tapi karena
sudah terbiasa bagi saya tidak masalah jadinya." (26-29)
"Kita juga, kalau kita sebagi istri bisa membatu mencari nafkah,
kenapa tidak?" (76-77)
BWY menyatakan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan
dalam membagi waktu untuk anak-anaknya. Akan tetapi, hambatan
yang dihadapi BWY saat ini yaitu kesulitan dalam mengatur pergaulan
anak-anaknya.
Kerjasama antara BWY dan suami dalam mengurus anakanaknya, hambatan ekonomi dan kecemburuan terkadang memunculkan
pertengkaran

antara

ia

dan

suaminya.

BWY

menganggap

pertengkarannya dengan suami masih dalam batas kewajaran. BWY
menyadari bahwa setiap perkawinan pasti akan selalu ada hambatan.
"...kan tergantung pribadi kita masing-masing. Gimana kita
menyikapi di dalam rumah tangga itu pasti ada gonjang-ganjing, di
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dalam rumah tangga itu kan pasti selalu ada masalah. Nggak..nggak
mulus." (17-19)
"Percekcokan sih sering. Tentang apa ya.. Masalah ngurus anak,
masalah uang itu ndak punya, cekcok dah." (93-94)
"...kalau konflik yang pernah itu paling saya cemburuan. Kan itu
dah biasa,.. Ya sering bertengkar jadinya " (95, 98)
"...Itu kan masalah wajar lah dalam rumah tangga." (48-49)
Untuk mengatasi pertengkaran yang terjadi antara dirinya dan
suami, BWY memilih lebih sering mengalah.
"Jadi kebanyakan saya yang mengalah." (92)
"E.. kalo saya diem. Diem. Dia heran dah, kok diem... Diemdieman paling lama lah dua hari, tiga hari, nggak sampe tiga hari.
Kemudian biasa lagi." (99-100)
Dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul selama
perkawinannya, BWY merasa bahagia karena dirinya selalu dihargai,
dipahami dan ditolong oleh suaminya.
"Kan pas suami saya mendengar informasi itu, dia langsung
mengantar saya kemanapun. Waktu itu saya belum bisa naik
sepeda motor, dianter suami. Dukungannya luar biasa. Sampai
sekarang ini terus dukungannya. Ya bagus lah gininya. Saling
menghargainya. Terus memahami keadaan tiyang. Itu yang paling
penting. Makanya bisa sampai sekarang ini. Mau dianter ke sana-ke
sini, itu yang paling seneng saya..." (102-107)
"Kalau masalah kehidupan seks ya biasa, bagus tu..berkesan."
(108-109)

c. Struktur Umum Subjek BWY
Pengalaman perkawinan Nyentana dialami BWY bermula dari
adanya desakan dari pihak keluarga besarnya. Pada proses pengambilan
keputusan, BWY tidak merasa kesulitan dan tebebani. Perkawinan
BWY dialami atas dasar saling mencintai dan masih tergolong dalam
satu keluarga besar. Dalam pembagian peran antara suami dan istri
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BWY menjalankan pembagian tradisional. BWY juga merasa diterima
dengan baik oleh masyarakat disekitarnya. Permasalahan yang muncul
di keluarganya disikapi BWY dengan lebih banyak mengalah dan
berusaha saling memahami.
Setelah melakukan perkawinan hingga saat ini BWY lebih
banyak mengalami perasaan positif seperti bangga, merasa diterima,
berhasil, didukung, dihargai, dipahami, senang, dan dimengerti. BWY
merasa bangga karena merasa mampu berbakti dengan membahagiakan
keluarganya. Bagi BWY perkawinan Nyentana dialami sebagai bentuk
tanggung jawab dirinya sebagai anak kepada orang tua yang tidak luput
dari hambatan-hambatan perkawinan.

3. Subjek 2
a. Informasi Umum dan Observasi Subjek 2
BGA merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Keempat
saudara BGA berjenis kelamin perempuan dan telah menikah dengan
sistem perkawinan biasa mendahului BGA. Jumlah keluarga besar BGA
tergolong sedikit karena ayah BGA merupakan anak tunggal. Kondisi
ekonomi keluarga BGA tergolong menengah ke atas. BGA menjalani
pendidikan sampai jenjang D3 Administrasi di sebuah perguruan tinggi
swasta. Di dalam keluarga BGA ada aturan yang melarang Sentana
Nyeburin berasal dari keluarga yang tidak sederajat atau satu kasta
dengan keluarga BGA.
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Perkawinan yang telah dijalani BGA selama 13 tahun telah
dikaruniai dua orang anak. Anak sulung BGA berjenis kelamin laki-laki
dan sedang menjalani pendidikan di SMP, sedangkan anak bungsunya
berjenis kelamin perempuan dan sedang menjalani pendidikan sekolah
dasar. Selain tinggal bersama anak-anak dan suaminya, BGA juga
tinggal bersama kedua orang tuanya.
BGA merupakan seorang ibu rumah tangga. Kegiatan seharihari BGA yaitu mengurus anaknya dan mengerjakan pekerjaan rumah
tangga. Seperti kondisi pada tanggal 29 April 2013 jam 19.50 WITA,
BGA terlihat sedang sibuk membantu anak bungsunya membuat hasta
karya. Sebelum menjalani peran ibu rumah tangga secara penuh, BGA
pernah bekerja di perusahan swasta sebanyak dua kali.
Pada tanggal 30 April 2013, ketika peneliti datang ke rumah
BGA, BGA mengenakan baju kaos V-neck berwarna merah dengan
celana skinny-jeans berwarna hitam. BGA menyapa peneliti dengan
ramah dan mengatakan bahwa dirinya baru saja menyelesaikan
pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih sambil ditemani
oleh keponakannya yang masih balita. BGA menyatakan bahwa dirinya
pada hari itu masih harus mendatangi usaha suaminya, menjemput
anak-anaknya dan mengikuti kegiatan adat pada malam harinya.
Sebelum peneliti mengajukan pertanyaan, BGA langsung
menceritakan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya
dengan teman baik BGA sendiri yang tinggal di dalam satu lingkungan
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(dusun). Selama bercerita BGA menampakkan raut wajah sedih dan
kecewa. BGA mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa
suami yang ia kenal sejak kecil tega mengkhianati perkawinanya. BGA
juga mengungkapkan dirinya tidak menyangka bahwa wanita yang
dianggapnya sudah seperti sahabat melakukan perselingkuhan dengan
suaminya. Hal ini diungkapkan lebih dari lima kali selama bercerita.
Selain itu, BGA juga menceritakan tentang kondisi kesehatannya akhirakhir ini yang mudah lelah meskipun sudah berobat ke dokter dan
mengkonsumsi

berbagai

macam

vitamin.

BGA

merasa

tidak

mengetahui penyebab kondisinya yang mudah lesu.
b. Dinamika Psikologis Subjek 2 (BGA)
Perkawinan Nyentana yang dialami BGA bukan merupakan
keinginannya sendiri. Perkawinan Nyentana dialami BGA tidak terduga
dan tidak direncanakan sebelumnya karena BGA dihadapkan pada
situasi yang mengharuskan dirinya menjadi peran pengganti kakaknya.
"...kakak saya yang pertama mau nyari Sentana. Karena status
pacarnya saat itu orang Jaba (golongan Sudra), kan tidak boleh
katanya di keluarga saya. Harus sama-sama sederajat. Belum
pernah ada orang Jaba Nyentana ke orang Gusti. Itu ada
larangannya.. .Saya kan lima bersaudara, kakak yang kedua, ketiga,
dan keempat sudah menikah duluan. Kakak saya yang pertama kan
rencana cari Sentana, akhirnya menikah. Satu-satunya kan harus
saya yang di rumah. Dipikiran saya kan tidak ada rencana nyari
Sentana." (2-7)

BGA tidak mengalami kesulitan dalam mencari calon
pasangan karena dirinya melakukan perkawinan Nyentana dengan
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pacarnya. BGA mengalami perasaan senang meskipun BGA sempat
menangkap kekhawatiran pasangannya saat berdiskusi.
"Saya? Gimana ya? Biasa aja.. senang aja sih.. ah dia jadinya ke
tempat saya, begitu jadinya. Senang aja sih. Cuma dia (suami) agak
sedikit begini, bakalan gimana saya ya?... (9-10)
"Cuma sih awal-awal, saya dan suami bercakap-cakap, "duh.. kamu
Nyentana, /lalu siapa lagi? " (12-13)
" tiyang sudah bilang dulu, kita menikah dengan cinta, kita
menikah tidak ada ndak unsur paksaan," (81)

Menanggapi

kekhawatiran

tersebut,

BGA

menyerahkan

keputusan akhir pada pasangannya karena BGA menyadari bahwa
dirinya dan pasangan tidak memiliki pilihan lain selain menjalani
sistem Nyentana.
"Terserah kamu aja. Seandainya pun saya yang ikut ke suami kan
tidak boleh, karna ibu saya dari situ. Istilahnya meulihang
(dikembalikan). Karena ibu saya asalnya dari rumah sana (dari
pihak suami), maka satu-satunya jalan, suami saya yang ke tempat
saya." (13-15)

Setelah resmi berumah tangga, BGA tidak mengalami
perubahan yang terlalu signifikan pada dirinya.
"Karena dengan saudara, sama aja. Kalau saya biasa. Antara
keluarga saya dengan keluarga dia anggap satu, tidak pernah putus
dari dulu gitu lho..buyut saya dari situ, apa segala macem dari situ,
akhirnya kita merasa keluarga dekat. Orang tuanya ayah saya toh
bukan orang lain." (10-12)

BGA merasa mampu melebihi kriteria yang diwajibkan oleh
keluarganya sehingga BGA mampu memenuhi harapan orangtua.
"...Orang tua bersyukur karena masih ada yang meneruskan.
Beruntungnya lagi masih saudara gitu.... apalagi punya suami
punya saudara laki. Akhirnya begini, tidak putus harapan orang tua
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ternyata anak yang paling kecil punya pacar di rumah. Nggak
nyangka begini jalannya. Anak paling kecil pada akhirnya punya
pacar yang masih ada hubungan keluarga. Tanpa terduga gitu." (1720)

BGA menganggap perkawinan Nyentana yang dialaminya
merupakan takdir dari para leluhurnya. BGA menyatakan: "...Eh
ternyata saya yang dengan keluarga. Mungkin leluhur ngasi tau semua
begitu sehingga akhirnya saya berjodoh dengan yang masih ada
hubungan keluarga. Semua tadinya berpikir bahwa saya dijodohkan."
(20-24)
Pada masa awal perkawinannya BGA mengalami perasaan
yang ambivalen. BGA menerima keadaan dengan tetap menjalani
perannya yang dianggap rumit.
"Waktu itu sih biasa saja. Segitu-segitu aja. Kemudian kan sudah
ada anak, kegiatan semakin rumit. Tapi seneng.. beruntung apalagi
punya anak laki dan perempuan, ada yang nglanjutin." (35-36)
"Tapi kegiatan makin rumit. Mau gimana lagi." (37)

BGA menjalani peran tradisional dalam keluarganya.
"Biasa, suami saya sebagai kepala rumah tangga. Saya walaupun
kerja juga, ya biasa aja, dia yang jadi kepala. Memang sih dulu
pertama-pertama menikah gaji saya lebih besar dari gaji suami. Ya
saya yang beliin anak susu, dia tetep perannya, ikut juga
menafkahi." (37-39)

Ketika suami BGA merasa sanggup menangung keluarga,
peran

BGA mengalami perubahan atas saran suaminya. BGA

menyatakan: "...akhirnya dia

merasa bisa menghidupi keluarga,
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sanggup menanggung anak-anak. Akhirnya anak besar, saya disuruh
berhenti kerja karena anak sudah mau sekolah." (40-41)
BGA mengalami perasaan-perasaan negatif ketika dirinya
meminta uang pada suami karena sudah tidak bekerja. Untuk mengatasi
perasaannya, BGA berusaha melakukan negosiasi agar dirinya dapat
kembali bekerja pada suaminya, dan berhasil.
"Tapi dengan catatan juga sih. Takut rasanya karena minta uang
terus sama suami, malu saya. Kadang-kadang kan rasanya seperti
itu karena kita sudah biasa kerja, sekarang minta uang sama suami
kan nggak enak. Pokoknya nanti kalau anak sudah besar saya akan
kerja lagi. Suami mengijinkan." (43-45)

Kegagalan BGA dalam menjalakan peran sebagai ibu rumah
tangga, anggota adat dan wanita karir secara bersamaan dialaminya dua
kali. Akhirnya BGA memutuskan untuk mengalah.
"Setelah anak kedua saya berusia dua tahun, saya kerja lagi. Baru
beberapa bulan, tidak bisa lagi, ndak dah bisa. Anak saya sakit
keduanya. Saat anak kedua-duanya sakit, mana waktu itu sedang
ada yang ngelah gae (punya kegiatan adat)." (45-47)
"Akhirnya saya tidak bisa bagi waktu, saya mengalah. Ah sudah
lah.. saya khusus ngasuh anak, ngerjain kerjaan rumah tangga,
neneknya khusus ngopin-ngopin, nyait, dan sebagainya. Sampai
hari ini masih begitu... (48-49)

BGA tidak pernah mendapat tanggapan negatif dari anggota
adat lainnya. BGA merasa orang lain menilai dirinya sebagai sosok
yang rajin.
"Oh kalo saya tidak sih. Saya bisa mengatur waktu, seperti
sekarang ini, tar malem saya ngopin. Kalo di hari H saya dari pagi
datang. Ndak sih.. kalo saya sih anaknya rajin. Orang tau karakter
saya anaknya rajin. Kalau yang lain yang orangnya malas-malas
yang dibegitukan." (61-63)
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Dalam menjalankan perannya, BGA juga mengalami perasaan
tidak nyaman apabila peran dirinya di adat sering digantikan oleh sang
ibu.
"...saya cuma datang ke yang punya gae diwaktu-waktu tertentu
aja. Kan saya juga nggak enak kalau ibu saya aja yang terus ke situ.
Di hari H, barulah saya ikut bantu di tempat yang punya gae dari
pagi,.." (49-51)

Setelah 12 tahun menikah, BGA mengalami hambatan ketika
melayani suaminya dalam berhubungan seksual. Kejadian ini membuat
BGA merasa dirinya telah mengacaukan keharmonisan keluarganya.
Hal ini berlangsung sekitar satu tahun.
"Satu tahun pertama ini kejadiannya, kan tiyang sakit perut dan
sakit kepala tu tetep gitu aja. Kadang ndak percaya gek, malam
minggu tetep tiyang. Malam minggu ni tiyang kal pesu. Bisa saya
mendadak ni sakit. Tiyang dan keluarga jadi batal pergi. Tiyang
jadi pengacau keharmonisan rumah tangga. Entah percaya entah
ndak, tapi berjalan seperti itu-itu terus." (73-75)
Disaat yang bersamaan suami BGA berselingkuh dengan
teman dekat BGA. BGA merasa kecewa, sakit hati, dan merasa
dikhianati.
"Sudahlah gus, karena saya tidak mau dikecewakan, tiyang sudah
bilang dulu, kita menikah dengan cinta, kita menikah tidak ada
ndak unsur paksaan, kita menikah ndak ada ndak.. oh anda harus ke
rumah saya, kan tidak. Cuma satu perjanjian kita dulu, jangan
saling menyakiti. Tiyang juga dulu pacaran cuma mengenal satu
laki-laki. Anda pun begitu ajak tiyang, tidak ada perempuan lain.
Kamu sekarang istilahnya berkhianat ke saya." (80-84)
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BGA mengajukan permintaan untuk berpisah pada suaminya.
Namun suaminya menolak. BGA merasa lingkungan tempat tinggalnya
tidak mendukung. Keyakinan BGA bahwa dirinya di guna-guna oleh
selingkuhan suaminya dan keyakinan bahwa dirinya telah mengenal
karakter suaminya dengan baik membuat BGA mencari solusi dengan
berkonsultasi ke paranormal.
"Saya taunya karakter dia baik. Lalu saya berobat ke Bli itu, tyang
ndak lagi berobat kemana-mana, karena tiyang yakin tu dah… Bli
itu menasehati saya, bahwa ini namanya godaan hidup, semua
orang pasti akan mengalaminya." (86-87)

BGA merasa bahwa selingkuhan suaminya yang telah
mengacaukan peran BGA di keluarganya.
"Lalu saya panggil perempuan itu, kesini. Kenapa anda sampai
jahat seperti itu pada saya..kenapa malah saya, kok anda jahat
sekali, sampai anda berbuat seperti itu, sampai anda berbuat
menyakiti dengan ilmu black-magic. Tapi dia nggak ngaku pake
black-magic. Dia diem aja." (87-89)

BGA secara implisit masih merasakan perasaan kecewa, sakit
hati, dan dikhianati hingga saat ini. Subjek secara tersirat menyatakan:
"Padahal sudah satu tahun berlalu kejadian itu, tapi kayak baru kemarin
aja." (90)

Perkawinan Nyentana yang dilakukan dengan pasangan yang
masih ada hubungan genetik menyebabkan BGA mengalami kesulitan
dalam mengobati penyakit genetik yang diderita anak-anaknya.
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"karena saya dan suami satu gen, makanya anak saya dua-duanya
gatal dik. Anak-anak saya alergi dari kecil sampai saya pusing
mencari dokter kulit. Sampai tes darah. Itu dah.. karena satu gen,
satu gen yang jelek saja yang diambil, kata dokternya gitu. Saya
dan suami tidak ada alergi, tapi kok anak-anak saya malah begitu.
Semua tes dijalani sama anak saya, mulai dari tes tepung dan tes
yang lain-lainnya. Sampai pusing nyariin dokter, semua dokter
kulit di Tabanan sampai ke Badung saya cari. Sampai bosen.
Sampai akhirnya temen nyaranin ke klinik dan akhirnya cocok
disitu." (90-95)

c. Struktur Umum Subjek BGA
Pengalaman Perkawinan Nyentana dialami BGA karena
desakan dari keluarganya untuk berperan sebagai pengganti kakak
sulungnya. Perkawinan yang dialami BGA didasari atas rasa saling
mencintai. Pembagian Peran yang dialami BGA sama seperti
pembagian peran tradisional. Setelah menikah BGA merasa senang,
beruntung dan merasa mampu melebihi kriteria yang diharapkan
keluarganya. Namun, BGA juga merasakan perasaan-perasaan negatif,
seperti rumit, sulit dalam menjalani peran dan merasa malu, takut serta
tidak enak pada suaminya ketika meminta uang. BGA juga merasa
gagal dalam menjalankan banyak peran ketika dirinya bekerja di luar
rumah. Sikap yang ditujukan oleh BGA dalam mengatasi hambatan
yaitu berusaha memahami dan mengalah dengan berhenti bekerja dan
tetap meminta bantuan ibunya terutama dalam menjalankan peran di
adat.
Bagi BGA perkawinan Nyentana yang dialaminya merupakan
perjodohan yang telah diatur oleh leluhurnya. Perkawinan Nyentana
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merupakan bentuk tanggung jawab dirinya sebagai anak yang harus
dijalankan meskipun berawal tanpa adanya keinginan dari diri sendiri.
Selain itu, BGA menyadari bahwa perkawinan Nyentana yang dijalani
tidak luput dari cobaan yang harus dijalani termasuk menyadari bahwa
perkawinan genetik beresiko.

4. Subjek 3
a. Informasi Umum dan Observasi Subjek 3
BYT merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Kakak
pertama dan kakak ke tiga BYT telah lama meninggal dunia sehingga
tinggal BYT dan satu orang kakak perempuannya. BYT menyelesaikan
pendidikan di salah satu sekolah kejuruan dengan menekuni bidang tata
busana. Kondisi ekonomi keluarga BYT tergolong berkecukupan.
Meskipun sempat menjadi pegawai di perusahaan swasta, BYT tetap
menjalankan usaha tata busananya hingga saat ini.
Perkawinan Nyentana yang dialami oleh BYT dikaruniai dua
orang anak. Namun, anak pertama BYT yang berjenis kelamin
perempuan meninggal setelah beberapa hari dilahirkan. Anak ke dua
BYT berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 2 tahun. Selain
tinggal bersama suami dan anaknya, BYT juga tinggal bersama kedua
orang tuanya.
Kegiatan sehari-hari BYT yaitu mengelola usaha tata
busananya dan berperan sebagai ibu rumah tangga. BYT memiliki
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kegiatan yang padat setiap harinya. Seperti yang dilakukan BYT pada
tanggal 6 Mei 2013 pukul 11.30 WITA, BYT meminta ijin pada peneliti
agar diperbolehkan bercerita sambil menyetrika. Pada tanggal 7 Mei
2013, setelah melakukan wawancara (pukul 11.30) BYT menyatakan
bahwa dirinya harus mengajak anaknya tidur siang. Demikian pula pada
sore harinya (16.12), BYT segera menyiapkan alat-alat untuk
memandikan sang anak.
Ketika wawancara berlangsung, BYT terlihat mengenakan
baju kaos berwarna putih bermotif kembang dengan celana pendek
berwarna

hitam.

Selama

wawancara,

BYT

terlihat

berusaha

menyembunyikan kesedihan dan kemarahannya. BYT sesekali terdiam
dengan mata memerah dan menghela nafas panjang sebelum
melanjutkan cerita. BYT terlihat serius selama bercerita.
b. Dinamika Psikologis Subjek 3 (BYT)
BYT dihadapkan pada situasi yang memaksa dirinya untuk
melakukan perkawinan Nyentana. BYT berkata: "Dulu waktu saya
masih gadis, orang tua berpesan, harus ada salah satu yang tinggal di
rumah. Trus kakak saya duluan nikah. Jadi mau ndak mau saya yang
nyari sentanaan." (1-3)
BYT mengalami keragu-raguan dan merasa terbebani karena
mengalami

kesulitan dalam mencari Sentana

Nyeburin.

BYT

meyatakan: "Ragu- ragu.. apa dapat atau ndak. Berusaha nyari..nyari
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uang juga biar ada modal nikah...Beban jadinya. Sulit nyari. Pacarpacar yang itu itu ndak ada yang mau ikut saya." (3-4)
BYT menyatakan bahwa dirinya mendapatkan laki-laki yang
mau diajak Nyentana ketika dirinya berusia 31 tahun berkat perjodohan
yang dilakukan oleh temannya. Perkawinan yang dilakukan BYT tidak
didasarkan atas rasa cinta. BYT menyatakan:
"Perkawinaan ini terjadi tidak atas dasar cinta."(1)
"Cuma pacaran sebentar, tapi pacaran gapi, artinya ya..sekedar
pacaran lah.."(6)

Selama proses pengambilan keputusan, BYT dibantu oleh
kakak iparnya dalam memprediksi karakter calon suaminya.
"Sempat kakak ipar saya ngasi tau, dia bikin prediksi pas liat calon
suami saya. Dia udah bilangin kalau karakter suami saya kira-kira
begini, ya seperti sekarang ni dah. Apa saya mau nerima atau tidak.
Disuruh pikir-pikir dulu." (10-13)

BYT merasa dikejar waktu dan menuntut dirinya sendiri untuk
secepatnya membahagiakan orang tuanya.
"Ya waktu itu yang ada di pikiran saya cuma mau biar bisa
bahagiain orang tua. Dikasi tau juga kalau cinta itu bisa tumbuh
nanti seiring berjalannya waktu kan bareng-bareng terus nanti.
Waktu itu ya karna dibilang apa istilahnya tu.. cinta tumbuh kalau
udah bareng-bareng. Siapa yang bilang begitu? Orang tua.. nah
dari beberapa keluarga juga.." (8-11)
"Akhirnya saya pilih untuk nikah aja.. karna faktor umur juga."
(13)

Perkawinan Nyentana yang dijalani BYT disambut oleh
keluarganya dengan perasaan senang karena BYT mampu memenuhi
harapan keluarganya. BYT merasa bersyukur.
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"Keluarga seneng waktu itu karena sudah dapat. Ada harapan untuk
nglanjutin keturunan di rumah." (7)
"Banyak yang bilang beruntung, dan nah...syukur dapat." (35)

Setelah menikah, BYT merasakan perubahan perilaku pada
suaminya. BYT mengatakan: "...awal-awal pas nikah memang rajin,
sering bantu-bantu...tapi sekarang sering ngelawan, ngelawan orang tua.
Bikin saya kesel. Sering membantah-membantah. Sejak.. nggak sampai
enam bulan..ya cuma sebentar baiknya." (14-16)
BYT menyatakan bahwa suaminya merupakan sosok yang
"berenak-enak", tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan tidak
memberikan kasih sayang kepada keluarganya.
"Dia nggak terlalu peduli sama anak. Tidak bertanggung jawab
sama keluarga secara materi. Kasih sayangnya ndak ada." (16-17)
"...dia kerja sih kerja, tapi hasil kerjanya nggak pernah dirasain
sama keluarga." (63)
"Kalau dia pulang kerja, bukannya anaknya yang dia cariin.
Pulang-pulang duduk-duduk dah dia di warung. Bukannya tanya
anaknya dimana, udah mandi apa belum..." (65-66)

BYT berulang kali mengalami kegagalan dalam membagun
komunikasi dengan suaminya karena suami BYT sering menolak diajak
berdiskusi dengan alasan bahwa perkawinan yang dijalaninya adalah
perkawinan Nyentana.

Alasan yang diutarakan suaminya tersebut

menjadikan BYT tidak dapat memahami suaminya.
"Kurang bisa berkomunikasi sama keluarga. Sudah sering saya
ngajak berdiskusi, tapi dia nggak mau tau. Kurang bisa
berkomunikasi sama keluarga. Sudah sering saya ngajak
berdiskusi, tapi dia nggak mau tau. Saya pernah bilang harapan
saya ke dia biar dia yang jadi kepala rumah tangga..tapi dia selalu
bilang "yang kan nak Nyentana" (lho..saya kan Nyentana!) selalu
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bilang gitu. Apa sih sebenernya yang dia cari dibalik dia bilang
begitu terus? itu dah yang saya nggak tau, ada apa sama Nyentana
yang dia maksud." (17-20)
"Tiap kali ajak ngomong ndak bisa. Pokoknya ndak mau tau dia."
(22)
"Sudah sering ta ajak ngobrol, biar dia bisa komunikasi, belajar
membangun komunikasi, belum apa-apa dia udah bilang capek
lah.. ini lah.. saya kan maunya kita belajar komunikasi." (61-62)

BYT mengalami pembagian peran yang tidak sesuai harapan.
BYT berharap pembagian peran dalam perkawinan Nyentana sama
dengan peran tradisional. BYT mengatakan: "Biarpun Nyentana kan
cuma status aja saya laki-laki pas nikah. Pas berumah tangga kan dia
tetep sebagai laki-laki, saya perempuan yang ngasuh anak, ngurus
rumah tangga, bantu cari nafkah". (20-22)
Perilaku tidak menyenangkan yang ditujukan oleh suami BYT
membuat BYT merasa kesal. Hal ini juga yang membuat BYT tidak
bisa mencintai suaminya sampai saat ini. BYT berkata: "Ya... sampai
saat ini ndak bisa mencintai suami." (14)
Tindakan yang diambil BYT dalam mengahdapi hambatan
suaminya yaitu meminta cerai.
"Pernah timbul niat untuk pisah...sudah ada sekitar empat kali saya
suruh dia pulang. Ya artinya bukan empat kali berturut-turut, dalam
waktu-waktu tertentu tu sudah empat kali pernah keluar dari mulut
saya. Dia diem aja trus pergi. Saking marahnya... itu dah waktu dia
ngelawan orang tua saya. Miih jek marah sekali saya denger dan
liat sendiri dia kayak gitu sama orang tua. Berani sekali dia kayak
gitu. Saya aja nggak pernah kasar sama orang tua." (37-41)

BYT pernah mengalami kesedihan karena anak pertamanya
meninggal. BYT mengalami penyesalan dan merasa bersalah karena
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selama kehamilan anak pertama sering merasa sedih atas sikap buruk
suaminya yang belum mampu ia terima. Dari pengalaman kehamilan
pertama BYT belajar bersikap lebih sabar agar tidak mengulang
kesalahan yang sama.
"Kalau dulu kan sedih karena sempat ditinggal sama anak pertama.
Nyesel karena pas hamil pertama sering sedih karena belum bisa
menerima sikap suami." (27-28)
"Mungkin karena itu jadi kehamilan ada gangguan, rasa bersalah..
Kehamilan kedua belajar menyabarakan diri, biar nggak terulang."
(28-29)

Konflik peran dalam perkawinan Nyentana menyebabkan BYT
berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga yang
menafkahi dan bertanggung jawab penuh atas keluarga kecil dan kedua
orang tuanya. BYT mengatakan: "Saya jadinya yang kerja, nyari uang,
ngasuh anak juga..sebagai istri sekaligus sebagai penanggung jawab
keluarga, menafkahi keluarga termasuk kedua orang tua saya." (22-24)
BYT megalami perasaan yang ambivalen terkait peran yang
dijalaninya.
"Bersyukur sekarang punya anak ada yang menghibur.. bagi saya
cewek cowok sama, yang penting ada keturunan. Bersyukur juga
ada kakiangnya (bapak subjek) yang bantuin ngasuh anak. Saya
kan nggak bisa meninggalkan pekerjaan saya apa lagi kalau
orderan lagi banyak pas mau deket-deket rahinan (hari raya).
Bagaimana perasaan anda saat anda punya anak? Ya seneng..
keluarga seneng banget." (24-27)
"Ya bersyukur juga dikasi rejeki bisa menafkahi keluarga. Agak
berat juga karena berharap dari suami bisa membantu." (29-30)
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BYT sering dibantu ibunya dalam melaksanakan kegiatan
keagamaan di rumah, sedangkan dalam kegiatan adat, BYT tidak ikut
berpartisipasi.
"Pas nikah sudah resmi jadi anggota adat, tapi nggak ikut ngopinngopin di banjar. Karena kebetulan anak masih kecil, jadi tidak
begitu dimasyarakat. Karena kan ibu saya masih diperlukan oleh
masyarakat. Karena ibu jadi serati. Jadi kalau ada kegiatan di adat
dia harus ikut karena diperlukan sama adat. Kalau mebanten di
rumah kadang saya, kadang ibu saya. Tapi seringan ibu saya." (3134)

BYT menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan
perlakuan negatif dari masyarakat selama tidak ikut berpartisipasi. BYT
berkata: "Responnya? ndak ada.. biasa aja.. karena kan mereka
membutuhkan ibu saya kalau sedang ada hari raya. Ndak tau apa ada
yang ngomongin saya apa gimana... selama ini nggak pernah ada yang
bicara ke saya sih." (41-43)
BYT merasa tidak dibantu dan tidak dimengerti oleh suaminya
pada saat BYT sedang kesulitan melayani pelanggan yang datang ke
tempat usahanya. BYT menyatakat bahwa: "Pada waktu kerjaan lagi
banyak-banyaknya dia suami saya [huruf miring dari saya, Peneliti]
nggak ada inisiatif sedikitpun untuk bantuin saya..." (43-46)
Dalam mengatasi sikap suaminya, BYT juga meminta tolong
pada kakak iparnya untuk menasehati sang suami karena kakak ipar
BYT juga merasa heran dengan perilaku sang adik yang dianggap tidak
wajar. Namun, tetap saja gagal.
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"Pernah saya sampai ngasi tau ke kakaknya dia... Minta tolong biar
dia bilangin ke suami. Mereka juga udah nyoba bantuin buat
bilangin..., Tapi semenjak itu kayaknya suami saya menjauh sama
kakaknya yang di sana." (47-50)

BYT mulai bersikap masa bodoh terhadap sikap suaminya
selama ini. Namun, BYT tidak menduga jika suaminya bercerita pada
orang lain tentang permasalahan di dalam keluarga intinya dengan
menjelek-jelekan dirinya. BYT merasa dipermalukan dan tidak dihargai
oleh suaminya.
"Ya.. mau bagaimana lagi, begitulah dia." (47)
"Selain itu dia juga sering ngomong sama orang-orang. Dia bilang
kalau saya itu pelit, nggak pernah ngasi dia uang... malu saya
jadinya karena dia, nggak dihargai. Itu kan masalah dirumah kok
malah dibicarakan keluar. Nggak habis pikir ternyata di luar dia
seperti itu ngomongnya.." (50-58)

BYT menyatakan bahwa dirinya merasa menyesal, merasa
membenci suaminya dan merasa sedih atas sikap kasar dan
ketidakpedulian suami pada anak dan kedua orang tuanya.
"...agak nyesel juga kita pacaran dari awal karena sifatnya." (37)
"Sampai saat ini saya nggak bisa mencintai suami. Malah saya
benci jadinya setelah perlakuan dia ke orang tua saya. Sedih orang
tua saya digituin." (59-60)

Ketidakterbukaan suami juga BYT menyebabkan BYT tidak
mengetahui apapun tentang penghasilan suaminya. BYT mengatakan:
"dia kerja sih kerja, tapi hasil kerjanya nggak pernah dirasain sama
keluarga. Ndak tau uangnya dipakek apa. Mending kalau dia pernah
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ngasi uangnya ke saya untuk sekedar makan, kalau gitu kan senenglah..
kita sama-sama menafkahi." (62-64)
Hambatan komunikasi antar suami-istri yang dihadapi BYT
berdampak pada hubungan seksual yang dijalaninya dengan terpaksa.
"Karena masalah ini, jadi mempengaruhi juga dalam hubungan
suami isri. Terus terang aja, setiap kali melakukan, saya merasa
terpaksa... karena statusnya suami istri ya nggak bisa menolak
kalau dia minta. Saya nggak bisa melakukan dengan perasaan suka.
gitu jadinya..mungkin saking sudah terlanjur nggak bisa mencintai
suami..." (67-69)

c. Struktur Umum Subjek BYT
Perkawinan Nyentana dialami BYT dialami sebagai beban
karena sulit mencari laki-laki yang mau diajak Nyentana.

Adanya

desakan keluarga dan faktor usia membuat BYT merasa dikejar waktu
dalam mengambil keputusan. Perkawinan yang dilajani BGA didasari
atas perjodohan tanpa saling mencintai. Pembagian peran yang dialami
BYT sesuai dengan statusnya yakni sebagai purusa yang bertanggung
jawab sebagai kepala keluarga.
Selama perkawinannya, BYT lebih banyak mengalami
perasaan-perasaan negatif seperti diabaikan, tidak dimengerti, tidak
dihargai, sedih, berat, benci, ingin bercerai dan selalu terpaksa dalam
melayani suami. Namun, BYT juga merasa bersyukur karena telah
memiliki anak dan dapat menafkahi seluruh anggota keluarganya
termasuk kedua orang tuanya. Meskipun saat ini BYT bersikap pasrah
dan masa bodoh terhadap suaminya, keputusan Nyentana dengan
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suaminya saat ini tetap menjadi sebuah penyesalan bagi BYT. Bagi
BYT, perkawinan Nyentana dialami sebagai bentuk pengorbanan dan
tanggung jawab dirinya sebagai anak untuk membahagiakan orang
tuanya.

5. Struktur Umum Keseluruhan
Tabel 4. Struktur Umum Perkawinan Nyentana

No.

Aspek

1.

Desakan
keluarga
Hubungan
keluarga
Dasar saling
mencintai
Pembagian
peran
Perasaan awal
terkait
perkawinan

2.
3.
4.
5.

6.

Tipe 1
Subjek 1
Ada

Subjek 2
Ada

Tipe 2
Subjek 3
Ada

Ada

Ada

Tidak

Ada

Ada

Tidak

Peran
tradisional
Harus
bertanggung
jawab,
dipermudah,
bangga.

Peran
tradisional
Harus
bertanggung
jawab,
dipermudah,
bangga,
senang,
beruntung.
Perasaan
Lebih banyak Rumit, pasrah,
terkait peran berperan,
malu,
takut,
suami-istri
berat, pasrah, tidak
enak,
berhasil,
gagal
didukung,
menjalankan
dihargai,
banyak peran,
dipahami,
membutuhkan
bahagia.
bantuan orang
lain.

Peran
Nyentana
Harus
bertanggung
jawab,
terbebani,
ragu-ragu,
dikejar
waktu.
Kesal, marah,
diabaikan,
tidak
dimengerti,
tidak
dihargai,
sedih,
menyesal,
pasrah, berat,
benci,
terpaksa,
ingin
bercerai.
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7.

Perasaan
terkait
kehidupan
bermasyarakat

Diterima
secara positif

8.

Sikap dalam Mengalah,
mengatasi
memahami,
hambatan
menyadari,
menerima,
bekerjasama.

9.

Pandangan
terhadap
perkawinan
Nyentana

Bentuk
tanggung
jawab pada
orang
tua,
tidak
luput
dari masalah
yang wajar.

Sulit,
tapi Diterima
diterima secara secara positif,
positif
meskipun
belum
ikut
berpartisipasi
di adat
Mengalah,
Bersabar,
mengerti,
mengabaikan
menyadari,
(karena
menerima,
kegagalan
bekerjasama.
yang
berulang)
Bentuk
Bentuk
tanggung
tanggung
jawab
pada jawab pada
orang
tua, orang tua
perjodohan
oleh leluhur,
tidak luput dari
masalah
perkawinan.

Perkawinan Nyentana dialami oleh ketiga subjek karena adanya
desakan dari pihak keluarga yang berharap perempuan putrika
menjalankan tanggungjawab sebagai laki-laki (Purusa) yaitu tetap tinggal
dan melanjutkan keturunan di keluarganya. Perkawinan Nyentana
merupakan bentuk kewajiban yang harus ditempuh untuk menunjukkan
tanggung jawab perempuan sebagai anak kepada orang tua atau leluhurnya
agar mereka bahagia.
Desakan dari pihak keluarga dijalani tanpa beban oleh BWY,
sedangkan BGA bersikap pasrah karena tidak memiliki pilihan lain. Pada
BYT, pengalaman kesulitan dalam mencari pasangan, desakan dari
keluarga dan faktor usia yang semakin matang membuat BYT terbebani
dan merasa dikejar waktu dalam mengambil keputusan.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
62

Perkawinan Nyentana yang dialami oleh ketiga subjek dapat
dibedakan ke dalam dua tipe. Tipe yang pertama yaitu perkawinan yang
dilakukan atas dasar saling mencintai dan tergolong masih dalam satu
keluarga besar. Tipe pertama menjalankan peran sama seperti pembagian
peran tradisional.
Pada tipe pertama, selain sebagai ibu rumah tangga, BWY juga
membantu suaminya dalam mencari nafkah. Meskipun merasa berat, BWY
tidak merasa kesulitan dalam menjalaninya. Hambatan ekonomi dan
kesulitan dalam mengatur anak-anaknya diatasi BWY dengan bekerjasama
dengan suaminya. Pertengakaran-pertengkaran karena kesalah pahaman,
ekonomi, kecemburuan dan perbedaan dalam memperlakukan anak juga
dialami BWY. Selama perkawinannya, BWY lebih banyak mengalami
perasaan positif seperti bangga, merasa diterima, berhasil, didukung,
dihargai, dipahami, senang, dan dimengerti.
Pada subjek BGA, dirinya merasa senang dan beruntung karena
telah dikaruniai dua orang anak. Namun, BGA juga merasakan perasaanperasaan negatif, seperti rumit dalam menjalani peran, merasa malu, takut
dan tidak enak pada suaminya ketika meminta uang. BGA juga merasa
tidak enak apabila perannya di adat sering digantikan oleh ibunya. BGA
merasa untuk dapat diterima dengan baik di adat merupakan hal yang sulit.
BGA merasa gagal dalam menjalankan banyak peran ketika dirinya
bekerja di luar rumah. BGA juga merasa kecewa, tersakiti dan dikhianati
karena perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh suaminya dengan
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teman baik BGA. Keyakinan BGA bahwa suaminya merupakan sosok
yang baik dan sudah saling mengenal sejak dulu membuat BGA
memutuskan

berobat

ke

paranormal

untuk

mempertahankan

perkawinannya. Selain itu, kondisi anaknya yang menderita alergi akibat
perkawinan yang masih dalam satu gen membuat BGA menyadari bahwa
perkawinan genetik beresiko.
Permasalahan-permasalahan yang muncul pada tipe pertama
disadari oleh subjek sebagai hal yang wajar terjadi dalam sebuah
perkawinan. Pada tipe ini, permasalahan disikapi dengan lebih banyak
mengalah, berusaha saling memahami dan bekerja sama dengan suami.
Tipe ke dua yaitu, perkawinan yang tidak didasari oleh rasa saling
mencintai dan antara kedua belah pihak tidak ada hubungan keluarga.
Pembagian peran pada tipe kedua juga berbeda dengan pembagian peran
tradisional. Perempuan pada tipe ini berperan sebagai ibu rumah tangga
sekaligus berperan sebagai kepala keluarga seperti status purusa-nya.
Menjalani peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai
kepala keluarga yang bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut
keluarganya dirasakan berat bagi subjek BYT karena berharap suaminya
mau membantu. Selama perkawinannya, BYT lebih banyak mengalami
perasaan-perasaan negatif seperti diabaikan, tidak dimengerti, tidak
dihargai, sedih, berat, benci, ingin bercerai dan selalu merasa terpaksa
dalam melayani suami. Namun, BYT juga merasa bersyukur karena telah
memiliki anak dan dapat menafkahi seluruh anggota keluarganya termasuk
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kedua orang tuanya. Meskipun saat ini BYT bersikap pasrah dan masa
bodoh terhadap suaminya, keputusan Nyentana dengan suaminya saat ini
tetap menjadi sebuah penyesalan bagi BYT.

C. Pembahasan
Perkawinan Nyentana pada kenyataannya tidak harus diterapkan
sesuai status, yaitu perempuan sebagai Purusa (laki-laki) dan laki-laki
sebagai Predana (perempuan). Artinya, dalam perkawinan Nyentana masih
memungkinkan perempuan dan pasangannya mengambil dan menjalani
model pembagian peran sesuai kesepakatan. Pembagian peran yang ideal bagi
perempuan dalam perkawinan Nyentana yaitu sesuai dengan pembagian
peran tradisional, bukan benar-benar menjalankan status yang telah ditukar.
Peran ideal, yaitu laki-laki berperan sebagai kepala keluarga sedangkan
perempuan berperan utama sebagai ibu rumah tangga.
Perkawinan Nyentana idealnya dilakukan dengan dasar saling
mencintai dan dilakukan dengan pasangan yang masih ada hubungan keluarga
seperti tipe pertama. Adanya kesamaan latar-belakang (dalam hal ini
keluarga) dan kesamaan pandangan mengenai peran dapat mempermudah
penyesuaian antara suami dan istri (Hurlock, dalam Mappiare, 1983). Adanya
kesadaran bahwa setiap perkawinan pasti mengalami hambatan dan kemauan
untuk mengalah memungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis antara
suami dan istri. Selain itu, berusaha saling memahami dan dapat bekerja
sama

dengan

suami

memungkinkan

perempuan

dalam

perkawinan
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Nyentananya merasakan perasaan yang lebih positif dari pada tipe ke dua.
Namun perlu disadari bahwa meskipun hal ini mempermudah, perkawinan
yang dilakukan masih dalam satu gen beresiko menurunkan penyakit genetik.
Perkawinan Nyentana tipe pertama berbeda dengan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suastika (2010) di Desa Adat
Bonyoh karena perempuan pada tipe pertama tidak sungguh-sungguh
menjalankan statusnya sebagai Purusa. Hal ini berbanding terbalik dengan
tipe kedua. Perkawinan Nyentana apabila dilakukan seperti tipe kedua yaitu
perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga
menyebabkan perempuan merasa terbebani. Penemuan tipe kedua seperti
membenarkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
perempuan putrika juga bertanggungjawab sebagai kepala keluarga
(berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya dan menentukan setiap
keputusan yang diambil di dalam keluarganya). Hal ini menyebabkan Putrika
merasa terbebani sebagai kepala keluarga. Kondisi tipe kedua ini diperparah
dengan tidak adanya rasa saling mencintai dan kemauan untuk bekerjasama
antara suami dan istri.
Penemuan berdasarkan wawancara langsung dengan perempuan
Nyentana ini tidak sama dengan hasil penelitian sebelumnya tentang arogansi
perempuan sebagai salah satu penyebab perceraian. Hasil penelitian ini lebih
mendukung pernyataan Mulia (2012) yakni :
"Meskipun tradisi Nyentana memberikan potensi kepada perempuan
untuk melakukan tekanan dan marjinalisasiterhadap kaum laki-laki,
bukan berarti bahwa ada banyak suami Nyentana yang tertekan oleh
perempuan. Kodrat perempuan sebagai mahluk yang lemah lembut
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justru mengantarkan kepada bentuk toleransi dan kasih sayang
perempuan kepada para suaminya."
Mulia setuju bahwa tradisi Nyentana memberi peluang kepada perempuan
untuk melakukan tekanan dan subordinasi pada laki-laki. Meskipun demikian,
hal ini tidak dilakukan oleh perempuan.
Permasalahan yang muncul pada tipe ke dua apabila dikaitkan
dengan pendapat Mappiare (1983), terjadi karena adanya pertentangan antara
konsep yang dipegang teguh oleh perempuan pada tipe ini dengan harapan
lingkungannya. Harapan lingkungan dalam hal ini yaitu suaminya yang
menuntut perempuan menjalankan peran sesuai status dalam perkawinan
Nyentana yaitu sebagai purusa (laki-laki).
Menurut teori Kohlberg (Nurrachman, dkk, 2011) individu sejak
masa anak-anak secara aktif mengklasifikasikan diri mereka sebagai
perempuan atau laki-laki. Teori ini menekankan bahwa pemberian identitas
sebagai perempuan (dalam hal ini perempuan Bali) merupakan hasil interaksi
antara kognitif dan informasi yang berlaku dalam budaya Bali. Konsep yang
dipegang perempuan pada tipe ini yaitu konsep "keperempuanan" telah
dialami dan mengakar di dalam dirinya karena pengaruh konsep tradisional di
Bali. Perempuan menyadari dirinya sebagai "saya perempuan" dan lebih
pantas melakukan hal-hal yang bersifat feminim, bukan maskulin. Konsep
keperempuanan mempengaruhi perempuan untuk berpikir, baik untuk hal-hal
kecil dalam keseharian maupun dalam mengambil keputusan (Nurrachman,
dkk, 2011).
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Perempuan yang benar-benar menjalankan perannya sebagai purusa
(laki-laki) cenderung mengalami perasaan berat dalam menjalankan
perannya. Menurut S.W. Gray dan J.S. Coleman (dalam Mappiare, 1983),
konsep perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan lebih mengakibatkan
kebingungan pada perempuan daripada laki-laki. Konflik peran apabila
disertai dengan perasaan bingung dan ketidakpastian akan mempersulit
perempuan dalam menyesuaikan diri. Hal ini berarti perubahan peran dalam
konsep Nyentana lebih mengakibatkan perempuan merasa kesulitan dalam
melakukan penyesuaian.
Menurut Mappiare (1983), masalah penyesuaian muncul dalam diri
perempuan putrika lebih dikarenakan konflik antara harapan dan pengakuan.
Ketiadaan pengakuan dari suami terhadap persamaan hak untuk dinafkahi dan
ketidaksamaan pandangan dalam pembagian peran membuat perempuan
putrika merasakan perasaan diabaikan, tidak dimengerti, tidak dihargai, sedih,
berat. Adanya anggapan bahwa suami "berenak-enak" menimbulkan perasaan
benci dan terpaksa dalam melayani suami.
Pengalaman perkawinan Nyentana dirasakan perempuan pada tipe ke
dua sebagai sebuah penyesalan. Menurut Mappiare (1983) perasaan negatif
akan semakin kuat apabila perempuan menaruh harapan telalu besar pada
perkawinannya (kesamaan peranan dengan laki-laki), namun kenyataan tidak
sejalan dengan harapan. Dengan demikian, perkawinan Nyentana yang benarbenar memberikan tanggung jawab Purusa pada perempuan bukan tidak
mungkin membuka peluang pasangan Nyentana untuk bercerai atau tetap
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tinggal dalam satu rumah namun, tidak ada rasa cinta, kepedulian, dan
keharmonisan satu sama lain.
Dalam mendiskusikan pengalaman, latar belakang subjek penting
untuk diperhatikan karena pengalaman merupakan sesuatu yang sangat
kompleks dan berkelanjutan. Apabila dilihat dari segi latar belakang, terdapat
perbedaan yang cukup menarik pada perempuan Nyentana pada tipe pertama
dan ke dua. Selain pada tipe pertama tergolong melakukan perkawinan
dengan orang yang masih memiliki hubungan darah, mereka juga telah
melalui masa perkawinan jauh lebih lama yakni 22 tahun dan 13 tahun,
sedangkan pada tipe ke dua perkawinannya baru berusai 6 tahun.
Perbedaan lain juga terlihat pada jenjang pendidikan. Pada
perempuan tipe pertama, pendidikan yang mereka tempuh yaitu S1 dan D3,
sedangkan perempuan tipe ke dua hanya sampai pada tingkat SMK.
Perkawinan Nyentana pada tipe kedua yang tidak didasari rasa saling
suka seperti membenarkan pandangan Swastika (2011) yang menyatakan
bahwa terjadinya perkawinan Nyentana memiliki dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama yaitu adanya perasaan suka sama suka dan sepakat
melanjutkan garis keturunan pihak perempuan. Kemungkinan ke dua yaitu
karena adanya kesepakatan meneruskan garis keturunan pihak perempuan
tanpa didasari atas rasa suka sama suka. Hal ini juga memperkuat pendapat
Mulia (2012) yang menyatakan bahwa meskipun tradisi Nyentana
memberikan potensi kepada perempuan untuk melakukan tekanan dan
subordinasi pada laki-laki, hal ini tidak dilakukan oleh perempuan.
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Perempuan putrika tetap memahami perkawinan Nyentana hanya sebagai
status dalam menentukan penerusan garis keturunan.
Pada keluarga salah satu perempuan tipe pertama terdapat larangan
melakukan perkawinan Nyentana dengan laki-laki yang tidak sederajat atau
satu kasta. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ngurah (2009) yang
menyatakan bahwa meskipun di Bali sudah mengalami modernisasi,
masyarakat Bali masih memperhitungkan kasta. Dimana perempuan berkasta
tinggi tidak diperbolehkan kawina kaceburin dengan laki-laki dari kasta yang
berbeda atau lebih rendah.
Perkawinan Nyentana dialami perempuan atas dasar adanya desakan
dari keluarga, bukan dari dari perempuan putrika sendiri. Perkawinan
Nyentana dialami sebagai sebuah beban yang harus ditempuh untuk
menunjukkan tanggung jawab perempuan sebagai anak kepada orang tua atau
leluhurnya. Perkawinan Nyentana dialami perempuan sebagai bentuk
pengorbanan diri yang bertujuan untuk membahagiakan orang tua. Peran
keyakinan, dalam hal ini yaitu ajaran agama Hindu pada diri masing-masing
subjek sangat terasa. Ketiga subjek merasa terikat dengan kewajiban
memenuhi harapan orang tua. Dalam hal ini kewajiban tersebut adalah hutang
anak pada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan mereka
(Silalahi dan Eko, 2010).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pengalaman Perkawinan Nyentana dialami oleh perempuan sebagai
bentuk pengorbanan dan tanggungjawab yang harus diemban sebagai anak
pada orang tua agar keberlangsungan hidup dan tradisi keluarganya tetap
eksis. Proses pengambilan keputusan didasari adanya desakan dari pihak
keluarga yang menaruh harapan besar agar mampu membalas jasa kepada
orang tua atau leluhur yang telah memelihara dan mendidik mereka.
Pembagian peran yang dijalani dalam perkawinan Nyentana
dialami murni atas dasar kesepakatan antara suami dan istri. Perkawinan
Nyentana dipahami perempuan hanya sebagai status dalam menentukan
penerusan garis keturunan, bukan pada pertukaran tugas antara laki-laki dan
perempuan dalam keluarga. Perkawinan Nyentana juga bukan merupakan
upaya perempuan untuk melakukan tekanan dan subordinasi terhadap
kedudukan laki-laki.

B. Saran
1. Bagi peneliti lain
Penelitian berikutnya diharapkan mampu menambah jumlah subjek
sehingga semakin memperjelas gambaran perkawinan Nyentana. Namun,
resiko yang mungkin dihadapi yaitu keengganan subjek peneliti bercerita
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karena adanya perbedaan jenis kelamin. Subjek laki-laki mungkin enggan
menceritakan permasalahan pribadi yang pernah dialaminya ketika
berhadapan dengan perempuan, begitu pula sebaliknya. Hal yang perlu
diingat adalah budaya Bali sejak dulu menerapkan sistem patriakhi yang
memposisikan laki-laki memiliki nilai lebih tinggi daripada perempuan.
2. Bagi Masyarakat
a.

Calon Pasangan Nyentana
Masalah yang akan dihadapi mungkin sama atau lebih rumit dari pada
perkawinan biasa apalagi jika perkawinan tidak di dasarkan atas rasa
cinta. Selain saling mencintai, hal penting yang harus ada dalam
perkawinan adalah adanya kesiapan secara psikologis dari suami dan
istri, serta kesepakatan dan rencana yang jelas terutama dalam
pembagian peran sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan
Nyentana.

b.

Masyarakat Umum
Dalam membangun sebuah keluarga, kesiapan psikologis merupakan
faktor penting selain kesiapan materi. Hendaknya suami dan istri
selalu memiliki kesadaran bahwa setiap perkawinan pasti memiliki
hambatannya masing-masing. Dengan demikian diharapkan suami dan
istri selalu bekerjasama dalam upaya menjaga keharmonisan dan
mengatasi setiap hambatan.
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Masyarakat Hindu di Bali
Perkawinan Nyentana merupakan perkawinan yang tidak menyalahi
ajaran Agama Hindu karena tujuan dari Nyentana yaitu untuk
menyelamatkan orang tua dan roh leluhur, serta merupakan wujud
bakti perempuan sebagai anak kepada orang tuanya. Jadi, sistem
perkawinan Nyentana dibentuk tanpa bermaksud menyimpang dari
ajaran agama Hindu dan memposisikan laki-laki di bawah perempuan.
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LAMPIRAN I
SUBJEK 1 (BWY)
DATA INTERVIEW
WAKTU WAWANCARA

: 26 April 2013, pukul 19.25- 19.58 WITA

LOKASI WAWANCARA

: KEDIAMAN SUBJEK

USIA PERKAWINAN

: 22 TAHUN

NO.

VERBATIM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bagaimana awal mula pengalaman perkawinan ibu? O..e awal mulanya nike diawali pada sebelas November sembilan satu.
Perkawinannya secara adat,tapi belum resmi. Baru sebatas metanjung sambuk. Artinya perkawinan saya pada saat itu belum sampai
pada tingkat yang lebih besar. Pada waktu itu ngundang juga Kelian Dinas saja, belum ke adat. Trus resminya itu pada tahun
Sembilan enam kayaknya, Sembilan enam ..baru resmi./ Tapi waktu itu sudah punya anak. Sudah punya anak…sekalian upacara
Nyambutin, Mesangih, sampai Perkawinan secara Bali ini tuntas. Jadi sebelum itu artinya perkawinan saya masih sebatas mebyakala
dan metangjung sambuk, begitu. /Setelah itu baru resmi sebagai adat./ Alasannya karna itu, saya itu bersaudara dua, dan dua-duanya
cewek. Saya anak pertama. Itu yang menyebabkan Nyentana./ Kalau di Tabanan kan Nyentana itu lumrah./ Kalau bisa dapat ya
kenapa tidak?/ Di Tabanan kan banyak yang nikah Nyentana./ Biasanya kan nyari Sentana itu sulit, gitu. /Kebetulan saya yang
nyari, terus suami saya mau dia Nyentana. /Disamping suami saya mau, /kita itu juga masih ada hubungan keluarga./ O.. masih ada
hubungan../Iya..Sepupu jauh lah.. /Tapi asal kakeknya dia memang dari sini awalnya. Saudaraan dengan kakeknya ibu? Hm m..
(menyetujui). Kakek saya yang paling besar, kakeknya dia nomor dua gitu.. Pekidih (adopsi) istilahne Bali dulu. Diajak tinggal ke
utara (rumah subjek), kemudian punya anak. Nah anaknya kawin ke selatan gitu../ Sekarang kan kembali jadinya ke awal (suaminya
ikut subjek). /Masih ada hubungan keluarga. /Saya juga punya kakek nomor tiga, Nyentana juga ke timur, tapi sudah meninggal./
Kakek saya ini kan ada empat orang, yang nomor tiganya Nyentana, /yang nomor duanya pekidih (diadopsi). /Sehingga tinggal dua
orang di rumah begitu.. /punya anak empat, cewek cowok, cewek cowok. /Sedangkan bapak saya punya anak dua, cewek-cewek.
Bagaimana perasaan ibu setelah ibu berstatus nikah Nyentana?/Biasa aja. Kan biasanya kata orang-orang kalau orang nyentana

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
78

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

tu yang ceweknya dikatakan beruntung, beruntung. /Tapi, menurut saya biasa aja. Ndak ada bedanya, /sekarang kan tergantung
pribadi kita masing-masing. Gimana kita menyikapi di dalam rumah tangga itu pasti ada gonjang-ganjing, di dalam rumah tangga
itu kan pasti selalu ada masalah./ Nggak..nggak mulus. /Yang penting kita bisa saling komunikasi, saling menghargai, kan itu
kuncinya./ Kalau pembagian peran di keluarga itu seperti apa bu? Mm.. biasa, kayak orang kawin biasa ininya./ Kalau bapak
sebagai kepala keluarga tetep. /Tapi, tiyang tu, karna ini masalahnya tiyang sudah terbiasa mandiri sebagian besar jadinya tiyang ini,
memegang peran. / Saya jadi ibu rumah tangga, /cari nafkah juga saya ikut, /bukannya dari sisi ekonomi aja. /Jadi peran saya di sini
ganda. Pokoknya ngasuh anak juga iya. /Kan biasanya kalau istri itu perannya sebagai ibu rumah tangga, suami yang cari nafkah.
Tapi kalau saya itu dobel jadinya. /Ibu rumah tangga iya, yang jelas kan itu nomor satu memang. /Cari nafkah iya, ngurus anak juga
iya. Terus, perasaan ibu ketika memerankan banyak peran di rumah..? Perasaannya gimana ya? Mm…/ada juga perasaan
sedih… /saat ini kok berat sekali rasanya kehidupan saya./ Tapi apa boleh buat, itu kan harus kita tanggung./ Disamping itu juga
seperti yang saya katakan tadi memang dari kecil saya itu sudah terbiasa mandiri./ Makanya tidak begitu sulitlah untuk
menjalaninya./ Seperti sekarang, disamping saya menjadi jadi guru, petani juga iya, nah termasuk jadi pedagang juga iya./ Saya
punya banyak peran jadinya. /Tapi karena sudah terbiasa bagi saya tidak masalah jadinya./ Ketika ibu menjalankan peran yang
banyak itu, bagaimana ibu bisa membagi waktu? /Membagi waktu itu paling kita dapat waktu makan aja. Makan, makan kan ada
kesempatan. Makan malem aja sempat… eh makan pagi juga sempat juga./ Kebetulan saya di dapur masak, keduanya (anak-anak
subjek) dia juga mau curhat. Pagi dan malem. /Kalau siang tidak bisa./ Tapi sekarang, kayaknya lingkungan yang lebih banyak
berperan sama mereka (anak-anak subjek)./ Kalau waktu mereka masih SD, SMP, masih betul-betul bisa diarahkan dia./ Setelah
sudah mau SMA, pergaulan di jalan itu lebih banyak daripada di rumah. /Itu yang bikin konflik bagi saya sekarang. /Begitu sulitnya
mengatur anak-anak mulai SMA. Apalagi lingkungan sekarang ni, aduuh jeleknya minta ampun./ Dek liat tadi di jalan kan? Itu baru
segitu, nanti malem lagi, bahkan sampai pagi./ Suami saya itu kesel. Sering sekali marah karena hal itu. Itu dah sekarang
masalahnya. /Anak saya kalau begadang sampai jam dua, sampai jam tiga. Jam berapapun pulang ditunggu sama suami saya./
Begitu anak saya datang langsung disemprooooot. /Kayak masuk kanan keluar kiri. Hadeh.. ck..rugi dah, rasanya sia-sia sudah
pengorbanan saya dan suami./ Tapi nggak tau nanti, apakah anak saya masih saja begitu nantinya. /Kalau anak saya dinasehati,
besoknya tidak berani lagi. /Kecuali malam minggu. Kalau malam minggu baru berani./ Kalau masa belajar sama sekali anak saya
tidak berani. /Kalau anak pertama, sudah mulai jarang keluar rumah. /Mungkin karena kerja, dia kan payah jadinya, kecuali malam
minggu. Sudah tidak bisa diarahkan, aruuh.. (nada keluhan). Masalah berat bagi tiyang kedepan, bagaimana cara memecahkan
masalah ini./ Kita itu saat ini tidak boleh berdiam diri saja dek. /Terus pantau, dipantau, diomelin. Tapi kalau terus anak-anak
diomelin, kesel juga dia./ Sering saya ngancam, “nanti kalau kamu berurusan sama polisi, ibu bapak tidak mau berurusan silahkan
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kamu yang nanggung perbuatan kamu”. /Kalau bukan saya sama suami yang berkonflik, konflik sama anak yang muncul. /Karena
lingkungan, saya berani terlalu keras sama anak. Anak saya pantau terus. /Tapi kami pernah juga bertengkar masalah anak. Karena
itu dah terlalu keras. /Kadang saya terlalu keras pada anak. Suami yang jadi marah./ Kadang suami yang terlalu keras pada anak,
malah saya yang kesel liatnya. /Mungkin karena kita terlalu payah, sehingga memperlakukan anak sampai kasar-kasar. /Ketika kami
emosi diomelin, langsung dah bertengkar jadinya./ Itu kan masalah wajar lah dalam rumah tangga. /Kadang kita sadar ya kembali
emosinya reda. Kembali dah biasa. / Nah, ketika ibu sudah mendapatkan suami di Perkawinan Nyentana ini, bagaimana
pandangan keluarga besar ibu? Ya mereka senang. Senang karena ada yang meneruskan. /Sebenernya nih.. kebanyakan keluarga
besar yang menginginkan. /Dulu kan saya kerja, tidak begitu konsen dengan yang perkawinan ini./ Tau - tau dipanggil oleh
keluarga, karena mereka tau saya pacaran sama suami. /Justru orang tua yang ngomongin duluan./ Saat itu saya masih kost. Kost di
Mama Leon. Saya disuruh pulang. “Pulang hari ini!” Waktu itu hari jumat. /“Akan ada rencana begini”. /Setelah pulang ternyata di
rumah sudah ramai. /Saya bertanya “Ngapain?” /lalu mereka mengutarakan maksud mereka agar kami segera menikah. /Saya jawab,
“ya okelah” saya setuju-setuju aja. /Lalu waktu itu suami saya main ke sini. /Keluarga di sini ngasi tau rencana perkawinan
Nyentana ini dan suami saya pada waktu itu ditanyai./ Lalu suami saya malah bilang “mau”./ Pacarannya singkat sekali... (sambil
tersenyum)/ Ketika ibu menikah kan sudah resmi diterima sebagai anggota banjar, bagaimana peran ibu di masyarakat?
Ya.. sama. Langsung saya menggantikan peran ibu saya./ Baik di lingkungan maupun.. langsung nama saya masuk di adat
menggantikan mereka. /Orang tua saya tidak aktif lagi. /Setelah masyarakat tau bahwa ibu telah menikah dengan adat
Nyentana ini, bagaimana tanggapan mereka? /Biasa.. cuma mereka bilang “aget ye maan Sentana” (beruntung dia mendapatkan
Sentana). Gitu aja dari mulut ke mulut. „e aget ye maan sentana, aget ye maan sentana” gitu aja. Kalau tanggapan mereka biasa aja./
Kalau perlakuan mereka ke ibu bagaimana? Biasa aja. /Tidak ada perbedaan. Biasa. /Cuma dibilang itu aja “aget ye maan
sentana”. /O ya suatu kebetulan, gitu saya menjawabnya./ Kan diberi nasihat, “Mun bo jani Nyentana, do mani anu mun bo nganten
to”..karena sekarang sudah Nyentana jangan berbuat yang bukan-bukan, itu biasa pesan dari yang tua-tua, diceramahin gitu.
Granggang-ngrenggeng mani… bisa langgeng menjalani idup apapun cobaanya dihadapi.. oleh orang tua gitu. /Kalau singgungan
dari mereka sih nggak ada, /kebanyakan support yang saya dapat. / Gimana perasaan ibu saat itu? /E.. apa ya? Cuma kita tu bisa
ini aja, apa namanya, bisa berbakti pada orang tua kita itu. /Kan orang tua yang menginginkan supaya keluarga kita berkelanjutan
karena kita mau tinggal di rumah, mereka justru senang, karena keluarganya ada yang melanjutkan jadinya. Istilah Balinya tidak
putung gitu.. /nah itu artinya, banggalah sama perkawinan ini./ Jadinya bisa berbakti menuruti kehendak mereka. Itu yang paling
penting. /Daripada kita tinggalin orang tua keluar, siapa yang ngurus mereka.. kan gitu jadinya. /Tapi kebanyakan orang-orang itu
kayak Denpasar, eh Denpasar masih ada Nyentana. Singaraja terutama, daerah timur. Bahwa Nyentana bagi mereka betul - betul
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negatif menurut pandangan mereka. /Tapi menurut saya tidak begitu. /Itu kan tergantung dari kita sekarang, pribadi masing-masing.
/Kalau kita bagus menjalani, menghargai dalam suatu keluarga, biasa saja kok menurut saya, tidak ada perbedaan hak, kewajiban.
/Sama saja. / Suami kerjanya mencari nafkah, ya sama. /Kita juga, kalau kita sebagi istri bisa membatu mencari nafkah, kenapa
tidak? /Tapi kalau orang yang tidak mau bekerja, inginnya santai saja, dipernikahan biasa yang istilahnya tanpa Nyentana pun juga
jelek juga kan. / Kalau menurut saya tidak ada perbedaanya dari segi peran ini. /Cuma tanggapan dari luar itu yang jeleknya. “Ah ye
Nyentana, nak demen Nyentana” (orang lain berpandangan negative terhadap orang yang Nyentana). /Tapi walaupun dia Sentana,
hak dan kewajiban sama aja. Tidak ada perbedaan. /Walaupun tidak Nyentana, kalau dia malas bekerja sering jadi cekcok di dalam
keluarga. /Saya sih tidak ada terlalu banyak peduli sebenarnya. Itu hanya anggapan aja itu yang negatif. “Nah itu jelemo Sentana
itu, demen Nyentana to!”(itu orang Sentana, suka Nyentana itu!)./ Kata-kata itu tidak saya dalami. /Selama ibu menikah
Nyentana, hambatan apa yang pernah ibu temui? /Ooh.. hambatan luar biasa banyaknya. Paling banyak si hambatan ekonomi.
Karena kita ini sama-sama orang nggak punya istilahnya. /Saya dulu tu masih bekerja di garmen. Suami saya kerja di DKP. Tau
kan DKP? suami Pembersih sampah, dinas kebersihan tu. Itu hambatan ekonominya luar biasa./ Kita itu nikah biaya sendiri.
Minjem-minjem, /tidak ada dari orang tua./ Orang tua kami miskin dulu./ suami saya juga nikah masih bawa hutang, hutang
sekolah. Itu lucunya./ Begitu tamat kan nikah bawa hutang sehingga hambatan ekonomi itu paling besar./ Tapi terus dijalani,
dijalani, dijalani ya bisa lah sedikit demi sediki dicicil./ Lantas kemarin ada bukaan guru, baru lantas bisa satu per satu direhab.
/Kalau dulu hambatan ekonomi itu luar biasa. Itu yang paling besar dalam keluarga tiyang./ Kalau selain hambatan ekonomi ada
nggak bu? Mm..perbedaan prinsip juga ada./ Ya bisa lah dikatakan suami saya tu..masih ini..tergantungan karna di rumahnya dia
anak yang paling kecil, mungkin kasih sayangnya di rumah itu lebih bagus,/ sedangkan saya sebagai anak tertua dimana dari kecil
itu sudah belajar mandiri. Itu juga yang menjadi hambatan. /Jadi kebanyakan saya yang mengalah./ Supaya tidak terjadi
percekcokan terus. Percekcokan sih sering. /Biasanya tentang apa bu? Tentang apa ya.. Masalah ngurus anak, masalah uang itu
ndak punya, cekcok dah. /Apakah peran ibu dan bapak itu pernah memunculkan konflik di keluarga?E.. kayaknya si konflik
masalah peran nggak ada, nggak pernah./ Kecuali kalau konflik yang pernah itu paling saya cemburuan./ Kan itu dah biasa, /kalau
masalah peran sih tidak pernah konflik ini./Cemburuannya kenapa bu? Ya sapa tau namanya zaman tu pasti pernah, yang
namanya cowok dimana –mana kan biasa matanya. Hahaha matanya jelalatan itu.. (sambil tertawa)/ Lalu bagaimana respon ibu
waktu itu?/Ya sering bertengkar jadinya. E.. kalo saya diem. Diem. /Dia heran dah, kok diem. Nggak. /Muncul dah pertengkaran,
gitu./ Yang pasti konfliknya itu aja./ Kalau konflik masalah peran ndak ada. /Diem-dieman paling lama lah dua hari, tiga hari,
nggak sampe tiga hari. /Kemudian biasa lagi. Suami saya pinter ngerayunya hahahha (sembari tertawa)/ Ketika ada masalah
seperti yang ibu jelasin tadi di keluarga, apa yang ibu lakukan? /Kita itu sama - sama saling menghargai, pengertian, saling
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

mendukung. /Kayak saya kemarin waktu ada bukaan guru bantu, justru suami saya yang menggebu-gebu./ Malah saya yang tidak
terlalu menggebu-gebu./ Kan pas suami saya mendengar informasi itu, dia langsung mengantar saya kemanapun. /Waktu itu saya
belum bisa naik sepeda motor,/ dianter suami. Dukungannya luar biasa. Sampai sekarang ini terus dukungannya. /Ya bagus lah
gininya. Saling menghargainya. Terus memahami keadaan tiyang. Itu yang paling penting. /Makanya bisa sampai sekarang ini./
Mau dianter ke sana-ke sini, itu yang paling seneng saya./ Tolong carikan ini, tolong carikan ini, itu mau dia./ Itu yang membuat
saya senang. Yang lainnya.. ada lah../ Apa lagi yang lain?Apa lagi ya? Banyak hahaha, /nggak atu apa lagi sulit ngutarainnya.
/Kalau masalah kehidupan seks ya biasa, bagus tu..berkesan./ Berkesan? Apa berarti tidak ada masalah ya bu kalau dalam
kehidupan seks? Belum. Belum pernah,/ cuma ya itu kecemburuan aja. Saya juga dulu pernah cemburu karena kan dia dulu
mencoba-coba nyari wanita lain./ Lalu sekarang ini, dia yang sekarang cemburuan gitu../ Saya kan sebagai guru, masa saya ke
sekolah tidak berhias, nggak gini… Kalau saya sudah berhias, suami saya sekarang yang cemburu. Tuh.. itu yang sering membuat
percekcokan. /Masa saya ke sekolahnya polos, kalau lambat pulang sekolah, udah dah dia cemburu, bertengkarlah jadinya. Itu dah
hambatan juga. /Apakah pernah ada hambatan dari pihak keluarga besar?/Keluarga besar? Ndak, ndak pernah. Soalnya di sini
saya tidak terlalu besar keluarganya. /Cuma dua jadinya masih. Dua KK./ Ngarangin siki (kawin keluar), kan nggak terlalu masalah
jadinya. /Artinya pisah. Tapi kalau masih menyatu, kemungkinan besar ada hambatannya./Ya namanya juga keluarga besar. /Kalau
kita sudah berdiri sendiri ya adem ayem aja. Ndak pernah ada yang namanya…untuk sekarang mudah-mudahan selamanya tidak./
Mereka malah seneng. Liat dari luar.. nggak tau dalamnya (sembari tertawa kecil)./ Ya itu seperti yang saya katakan tadi, karena
kakek saya saudara empat, ke Lampung transmigrasi satu,/ waktu saya bilang dapat Sentana justru mereka senang, karena merasa
beruntung ada yang ngelanjutin keluarga disini./ Tidak ada masalah jadinya karena mereka support dari jauh./
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ANALISIS DATA SUBJEK BWY
NO.
1.

2.

TRANSFORMASI DATA SUBJEK BWY
E.. awal mulanya nike diawali pada sebelas November sembilan
satu. Perkawinannya secara adat,tapi belum resmi. Baru sebatas
metanjung sambuk. Artinya perkawinan saya pada saat itu belum
sampai pada tingkat yang lebih besar. Pada waktu itu ngundang
juga Kelian Dinas saja, belum ke adat. Trus resminya itu pada
tahun Sembilan enam kayaknya, Sembilan enam ..baru resmi. Tapi
waktu itu sudah punya anak. Sudah punya anak…sekalian upacara
Nyambutin, Mesangih, sampai Perkawinan secara Bali ini tuntas.
Jadi sebelum itu artinya perkawinan saya masih sebatas mebyakala
dan metangjung sambuk, begitu. /Setelah itu baru resmi sebagai
adat./ Alasannya karna itu, saya itu bersaudara dua, dan duaduanya cewek. Saya anak pertama. Itu yang menyebabkan
Nyentana. Kalau di Tabanan kan Nyentana itu lumrah./ Kalau bisa
dapat ya kenapa tidak? Di Tabanan kan banyak yang nikah
Nyentana.

BWY menyatakan bahwa dirinya
melakukan perkawinan Nyentana
karena tidak memiliki saudara lakilaki. Secara implisit, BWY tidak
mempermasalahkan dan merasa tidak
keberatan terhadap sistem perkawinan
yang ia jalani.

Biasanya kan nyari Sentana itu sulit, gitu. /Kebetulan saya yang
nyari, terus suami saya mau dia Nyentana.

BWY menyatakan bahwa mencari
Sentana Nyeburin merupakan sesuatu
yang sulit bagi orang lain, namun
tidak bagi dirinya. BWY menyatakan
bahwa perkawinannya didasari atas
kemauan dari sang suami sendiri.

Disamping suami saya mau, /kita itu juga masih ada hubungan
keluarga. O.. masih ada hubungan../Iya..Sepupu jauh lah..

BWY menyatakan bahwa dirinya dan
suami sebenarnya juga
masih
memiliki hubungan genetik/ keluarga.
3.

Kakek saya ini kan ada empat orang, yang nomor tiganya
Nyentana, /yang nomor duanya pekidih (diadopsi). /Sehingga

__

1+2+4+5+9+22 Bagi BWY mencari
suami yang mau diajak Nyentana
bukan merupakan sesuatu yang sulit.
BWY
menyatakan
bahwa
perkawinannya didasari atas saling
mencintai dan kemauan sendiri dari
pasangannya. Selain itu, adanya
hubungan keluarga antara dirinya dan
suami juga memperlancar proses
pengambilan keputusan Nyentana.
BWY menyatakan bahwa pada
dasarnya
dirinya
tidak
memprioritaskan
perkawinan
Nyentana
dalam
hidupnya.
Perkawinan Nyentana juga dialami
BWY sebagai hal yang tidak
terprediksikan karena BWY tidak
menduga jika keluarga besarnya
meminta dirinya untuk segera
melakukan perkawinan Nyentana.
Perkawinan Nyentana yang BWY
alami merupakan keinginan dari
keluarga besar. Rencana perkawinan
Nyentana BWY lebih banyak
mendapat campur tangan dari pihak
keluarga sejak pihak keluarga
mengetahui bahwa pacar BWY masih

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
83

tinggal dua orang di rumah begitu.. /punya anak empat, cewek
cowok, cewek cowok. /Sedangkan bapak saya punya anak dua,
cewek-cewek.
4.

Bagaimana perasaan ibu setelah ibu berstatus nikah
Nyentana?/Biasa aja. Kan biasanya kata orang-orang kalau orang
nyentana tu yang ceweknya dikatakan beruntung, beruntung. Tapi,
menurut saya biasa aja.

BWY menyatakan bahwa orang lain
menganggap dirinya sebagai sosok
yang beruntung. Namun bagi BWY,
perkawinan Nyentana yang ia alami
merupakan hal yang tidak berbeda
dengan perkawinan pada umumnya.

tergolong dalam satu keluarga besar.
BWY menyatakan bahwa dirinya
setuju dan tidak keberatan dengan
permintaan
keluarganya.
Secara
implisit, perkawinan BWY didasari
oleh rasa saling mencintai.
BWY mengalami ketidaksesuaian
tanggapan dengan orang lain terkait
perkawinan
Nyentana
yang
dijalaninya. BWY menyatakan bahwa
perkawinan
Nyentana
yang
dialaminya bukan merupakan suatu
keberuntungan, akan tetapi lebih pada
suatu kebetulan & hal yang
biasa/lumrah terjadi. BWY merasa
bangga dengan perkawinan Nyentana
yang dialaminya karena mampu
menunjukkan bakti kepada orang
tuanya dengan memenuhi harapan
dan mampu menyenangkan hati
keluarganya.
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5.

Nah, ketika ibu sudah mendapatkan suami di Perkawinan
Nyentana ini, bagaimana pandangan keluarga besar ibu? Ya
mereka senang. Senang karena ada yang meneruskan.
Sebenernya nih.. kebanyakan keluarga besar yang menginginkan.
/Dulu kan saya kerja, tidak begitu konsen dengan yang perkawinan
ini./ Tau - tau dipanggil oleh keluarga, karena mereka tau saya
pacaran sama suami.
Justru orang tua yang ngomongin duluan./ Saat itu saya masih
kost. Kost di Mama Leon. Saya disuruh pulang. “Pulang hari ini!”
Waktu itu hari jumat. /“Akan ada rencana begini”. /Setelah pulang
ternyata di rumah sudah ramai. /Saya bertanya “Ngapain?” /lalu
mereka mengutarakan maksud mereka agar kami segera menikah.
/Saya jawab, “ya okelah” saya setuju-setuju aja.
Lalu waktu itu suami saya main ke sini. /Keluarga di sini ngasi tau
rencana perkawinan Nyentana ini dan suami saya pada waktu itu
ditanyai./ Lalu suami saya malah bilang “mau”./ Pacarannya
singkat sekali... (sambil tersenyum)

BWY menyatakan bahwa pada
dasarnya
dirinya
tidak
memprioritaskan
perkawinan
Nyentana dalam hidupnya. BWY
tidak menduga jika keluarga besarnya
meminta dirinya untuk segera
melakukan perkawinan Nyentana.
Perkawinan Nyentana yang ia alami
merupakan keinginan dari keluarga
besar. Rencana perkawinan Nyentana
BWY lebih banyak mendapat campur
tangan dari pihak keluarga sejak pihak
keluarga mengetahui bahwa pacar
BWY masih tergolong dalam satu
keluarga besar. BWY menyatakan
bahwa dirinya setuju dan tidak
keberatan
dengan
permintaan
keluarganya.
Secara
implisit,
perkawinan BWY didasari oleh rasa
saling suka/cinta.

6.

bagaimana peran ibu di masyarakat? Ya.. sama. Langsung saya
menggantikan peran ibu saya./ Baik di lingkungan maupun..
langsung nama saya masuk di adat menggantikan mereka. /Orang
tua saya tidak aktif lagi.

Ketika sudah resmi menikah, BWY
langsung sepenuhnya menggantikan
peran ibunya yaitu sebagai krama
adat istri.

7.

bagaimana tanggapan mereka? /Biasa.. cuma mereka bilang
“aget ye maan Sentana” (beruntung dia mendapatkan Sentana).
Gitu aja dari mulut ke mulut. „e aget ye maan sentana, aget ye
maan sentana” gitu aja. Kalau tanggapan mereka biasa aja./

BWY menyatakan bahwa bagi
anggota
masyarakat
lainnya,
perkawinan Nyentana yang dialami
oleh dirinya dianggap sebagai
keberuntungan.

6+7+8+9+23+33 Ketika BWY telah
resmi menikah, BWY langsung
menjadi
anggota
adat
resmi
menggantikan peran ibunya. BWY
dipandang beruntung oleh orangorang yang ditemuinya. BWY
diperlakukan sama dengan anggota
adat lainnya. BWY mendapat
dukungan dari orang-orang di
lingkungannya berupa nasehat agar
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8.

Kalau perlakuan mereka ke ibu bagaimana? Biasa aja. /Tidak
ada perbedaan. Biasa. Kan diberi nasihat,"karena sekarang sudah
Nyentana jangan berbuat yang bukan-bukan, itu biasa pesan dari
yang tua-tua, diceramahin gitu. Granggang-ngrenggeng mani…
bisa langgeng menjalani idup apapun cobaanya dihadapi.. oleh
orang tua gitu. Kalau singgungan dari mereka sih nggak ada,
kebanyakan support yang saya dapat.

BWY menyatakan bahwa dirinya
mendapatkan
dukungan
dari
masyarakat berupa nasehat untuk
senantiasa berbuat kebaikan agar
langgeng
dalam
menjalani
perkawinan Nyentana.

9.

Cuma dibilang itu aja “aget ye maan sentana”. O ya suatu
kebetulan, gitu saya menjawabnya.

BWY menyatakan bahwa perkawinan
dengan
sitem
Nyentana
yang
dijalaninya bukan merupakan suatu
keberuntungan
melainkan
suatu
kebetulan.

10.

Ndak ada bedanya...sekarang kan tergantung pribadi kita masingmasing. Gimana kita menyikapi di dalam rumah tangga itu pasti
ada gonjang-ganjing, di dalam rumah tangga itu kan pasti selalu
ada masalah./ Nggak..nggak mulus. /Yang penting kita bisa saling
komunikasi, saling menghargai, kan itu kuncinya.

BWY menyatakan bahwa untuk
menjalani suatu perkawinan, baik
Nyentana maupun biasa sangat
tergantung pada pribadi masingmasing orang yang menjalani. Dari
pengalaman
perkawinan
yang
dijalaninya, BWY menyatakan bahwa
faktor penting dari keutuhan rumah
tangganya yaitu adanya komunikasi
yang baik dan saling menghargai.

11.

Kalau pembagian peran di keluarga itu seperti apa bu? Mm..
biasa, kayak orang kawin biasa ininya./ Kalau bapak sebagai
kepala keluarga tetep.

BWY menyatakan bahwa pembagian
peran di dalam keluarganya sama
seperti perkawinan pada umumnya
yaitu suami BWY sebagai kepala

langgeng dalam menjalani kehidupan
berumah tangga. Selama menjalani
perkawinan
Nyentana
BWY
mendapatkan dukungan penuh dari
keluarga besarnya. Meskipun BWY
merasa
banyak
orang
lain
memandang
negatif
tentang
perkawinan
Nyentana,
BWY
mengabaikan
tanggapan
negatif
tersebut.

Pembagian peran yang dialami BWY
sama dengan pembagian peran
tradisional yaitu suami BWY sebagai
kepala keluarga.
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keluarga.
12.

Tapi, tiyang tu, karna ini masalahnya tiyang sudah terbiasa
mandiri sebagian besar jadinya tiyang ini, memegang peran. /

BWY menyatakan bahwa di dalam
keluarga dirinyalah yang paling
banyak berperan. Hal ini dikarenakan
BWY telah terbiasa sejak kecil
melakukan banyak hal sendiri.

12 BWY merasa bahwa dirinya lebih
banyak berperan dikeluarga karena
BWY sudah terbiasa melakukan
banyak hal secara mandiri.

13.

Saya jadi ibu rumah tangga, /cari nafkah juga saya ikut, /bukannya
dari sisi ekonomi aja. /Jadi peran saya di sini ganda. Pokoknya
ngasuh anak juga iya.

BWY menyatakan bahwa dirinya
berperan sebagai ibu rumah tangga,
mengasuh anak, dan ikut mencari
nafkah.

14.

Kan biasanya kalau istri itu perannya sebagai ibu rumah tangga,
suami yang cari nafkah. Tapi kalau saya itu dobel jadinya. /Ibu
rumah tangga iya, yang jelas kan itu nomor satu memang. /Cari
nafkah iya, ngurus anak juga iya.

BWY menyatakan bahwa peran utama
yang dijalaninya dalam perkawinan
Nyentana yaitu sebagai ibu rumah
tangga. BWY mengakui bahwa
dirinya merasa sedih dan berat dalam
menjalankan bayak peran.

13+14+15 Peran yang dijalani BWY
yaitu
mengerjakan
pekerjaan
domestik dan turut serta dalam
mencari nafkah. Peran utama yang
dijalaninya yaitu sebagai ibu rumah
tangga. BWY merasa sedih dan berat
dalam menjalankan banyak peran.
Namun, BWY menyadari bahwa
dirinya tidak dapat menghindar dan
harus
menjalani
peran-perannya
tersebut.

Perasaannya gimana ya? Mm…/ada juga perasaan sedih… /saat
ini kok berat sekali rasanya kehidupan saya./
15.

Tapi apa boleh buat, itu kan harus kita tanggung.

Secara implisit, BWY menyadari
bahwa
dirinya
tidak
dapat
menghindari peran yang harus
dijalaninya. BWY menyatakan bahwa
dirinya harus menjalani peranperannya tersebut.
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16

Disamping itu juga seperti yang saya katakan tadi memang dari
kecil saya itu sudah terbiasa mandiri./ Makanya tidak begitu
sulitlah untuk menjalaninya./ Seperti sekarang, disamping saya
menjadi jadi guru, petani juga iya, nah termasuk jadi pedagang
juga iya./ Saya punya banyak peran jadinya. /Tapi karena sudah
terbiasa bagi saya tidak masalah jadinya.

BWY menyatakan bahwa pada
prakteknya, BWY tidak menemukan
hambatan yang berarti karena dirinya
sudah terbiasa hidup madiri.

16 BWY tidak menemukan kesulitan
yang berarti dalam menjalani
perannya karena proses pembiasaan
yang telah dialaminya sejak kecil
terhadap tugas-tugas yang berat.
BWY juga menyatakan bahwa dirinya
tidak mengalami kesulitan dalam
membagi waktu untuk berinteraksi
dengan anak-anaknya.

17+18+19+20+21 Hambatan yang
dihadapi BWY saat ini yaitu kesulitan
dalam mengatur anak-anaknya. BWY
menyatakan bahwa hal ini disebabkan
karena adanya pengaruh buruk dari
lingkungan teman sebaya. Perasaan
rugi dan sia-sia dialami oleh BWY
sebagai akibat dari kesulitan yang
dihadapi dalam mengatur anakanaknya. Tindakan yang dilakukan
BWY untuk mengatasi masalah
tersebut yaitu berkerjasama dengan
suami dalam memantau kegiatan
anak-anaknya bahkan dengan caracara
kasar
seperti
ancaman.
Hambatan
ini
juga
terkadang
memunculkan pertengkaran antara
BWY dan suami. BWY menyadari
bahwa konflik yang muncul akibat

Membagi waktu itu paling kita dapat waktu makan aja. Makan,
makan kan ada kesempatan. Makan malem aja sempat… eh makan
pagi juga sempat juga./ Kebetulan saya di dapur masak, keduanya
(anak-anak subjek) dia juga mau curhat. Pagi dan malem. /Kalau
siang tidak bisa.
17.

Tapi sekarang, kayaknya lingkungan yang lebih banyak berperan
sama mereka (anak-anak subjek)./ Kalau waktu mereka masih SD,
SMP, masih betul-betul bisa diarahkan dia./ Setelah sudah mau
SMA, pergaulan di jalan itu lebih banyak daripada di rumah. /Itu
yang bikin konflik bagi saya sekarang. /Begitu sulitnya mengatur
anak-anak mulai SMA. Apalagi lingkungan sekarang ni, aduuh
jeleknya minta ampun./ Dek liat tadi di jalan kan? Itu baru segitu,
nanti malem lagi, bahkan sampai pagi.

BWY menyatakan bahwa kesulitan
yang dihadapinya dalam menjalani
peran muncul pada peran pengasuhan.
BWY merasa kesulitan karena
pengaruh negatif lingkungan kepada
anaknya lebih besar jika dibandingkan
peran dirinya dan sang suami.

18.

Suami saya itu kesel. Sering sekali marah karena hal itu. Itu dah
sekarang masalahnya. /Anak saya kalau begadang sampai jam
dua, sampai jam tiga. Jam berapapun pulang ditunggu sama suami
saya./ Begitu anak saya datang langsung disemprooooot. /Kayak
masuk kanan keluar kiri. Hadeh.. ck..rugi dah, rasanya sia-sia
sudah pengorbanan saya dan suami.

BWY
secara
bersama-sama
mengawasi anak-anaknya. Akibat dari
kesulitan dalam mengatur anakanaknya, BWY merasa pengorbanan
dirinya dan suami selama ini rugi dan
sia-sia.

19.

Kita itu saat ini tidak boleh berdiam diri saja dek. /Terus pantau,
dipantau, diomelin. Tapi kalau terus anak-anak diomelin, kesel
juga dia./ Sering saya ngancam, “nanti kalau kamu berurusan sama
polisi, ibu bapak tidak mau berurusan silahkan kamu yang

BWY menyatakan bahwa dirinya dan
suami harus selalu memantau kegiatan
anak-anaknya. Untuk dapat mengatur
anak-anaknya, BWY dan suami sering

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
88

nanggung perbuatan kamu”. /

memberi nasehat dan ancaman.

20.

Tapi kami pernah juga bertengkar masalah anak. Karena itu dah
terlalu keras. /Kadang saya terlalu keras pada anak. Suami yang
jadi marah./ Kadang suami yang terlalu keras pada anak, malah
saya yang kesel liatnya. /Mungkin karena kita terlalu payah,
sehingga memperlakukan anak sampai kasar-kasar. /Ketika kami
emosi diomelin, langsung dah bertengkar jadinya. Mungkin karena
kita terlalu payah, sehingga memperlakukan anak sampai kasarkasar.

BWY menyatakan bahwa terkadang
ketika kesulitan dalam mengatur
anak-anak dan keletihan akibat
bekerja muncul secara bersamaan
menimbulkan
kekesalan
dan
pertengkaran dengan sang suami.

21.

Itu kan masalah wajar lah dalam rumah tangga. /Kadang kita sadar
ya kembali emosinya reda. Kembali dah biasa.

BWY menyatakan emosi kekesalan
dan kemarahan dalam dirinya dan
suami kembali mereda setelah dirinya
dan suami saling sadar dengan emosi
pada dirinya masing-masing. BWY
menyadari bahwa masalah yang
dihadapinya merupakan masalah yang
wajar dalam rumah tangga.

22.

Gimana perasaan ibu saat itu? /E.. apa ya? Cuma kita tu bisa ini
aja, apa namanya, bisa berbakti pada orang tua kita itu. /Kan orang
tua yang menginginkan supaya keluarga kita berkelanjutan karena
kita mau tinggal di rumah, mereka justru senang, karena
keluarganya ada yang melanjutkan jadinya. Istilah Balinya tidak
putung gitu.. nah itu artinya, banggalah sama perkawinan ini.
Jadinya bisa berbakti menuruti kehendak mereka. Itu yang paling
penting. /Daripada kita tinggalin orang tua keluar, siapa yang
ngurus mereka.. kan gitu jadinya.

BWY
merasa
bangga
dengan
perkawinan
Nyentana
yang
dialaminya
karena
mampu
menunjukkan bakti kepada orang
tuanya dengan memenuhi harapan dan
mampu
menyenangkan
hati
keluarganya.

23.

Tapi kebanyakan orang-orang itu kayak Denpasar, eh Denpasar
masih ada Nyentana. Singaraja terutama, daerah timur. Bahwa
Nyentana bagi mereka betul - betul negatif menurut pandangan

kesalah pahaman dalam mendidik
anak merupakan hal yang wajar
dalam rumah tangga.

24+25+26 Pada kenyataannya BWY
dan suami tidak merubah peran
tradisional selama berumah tangga.
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mereka. /Tapi menurut saya tidak begitu.
24.

Kalau kita bagus menjalani, menghargai dalam suatu keluarga,
biasa saja kok menurut saya, tidak ada perbedaan hak, kewajiban.
/Sama saja. / Suami kerjanya mencari nafkah, ya sama. /Kita juga,
kalau kita sebagi istri bisa membatu mencari nafkah, kenapa tidak?

BWY menyatakan bahwa antara
dirinya dan suami tidak memiliki
perbedaan peran yang signifikan.
BWY dan suami bekerjasama dalam
menafkahi keluarga.

25.

Kalau menurut saya tidak ada perbedaanya dari segi peran ini.
/Cuma tanggapan dari luar itu yang jeleknya.

---

26.

Tapi walaupun dia Sentana, hak dan kewajiban sama aja. Tidak
ada perbedaan. /Walaupun tidak Nyentana, kalau dia malas
bekerja sering jadi cekcok di dalam keluarga. /Saya sih tidak ada
terlalu banyak peduli sebenarnya. Itu hanya anggapan aja itu yang
negatif. “Nah itu jelemo Sentana itu, demen Nyentana to!”(itu
orang Sentana, suka Nyentana itu!)./ Kata-kata itu tidak saya
dalami.

Hak dan kewajiban yang dialami oleh
BWY sama seperti perkawinan biasa.
Meskipun banyak orang di luar
Tabanan dirasakan menanggapi secara
negatif
terhadap
perkawinan
Nyentana, BWY tidak mempedulikan/
mengabaikan hal tersebut.

27.

Selama ibu menikah Nyentana, hambatan apa yang pernah
ibu temui? /Ooh.. hambatan luar biasa banyaknya. Paling banyak
si hambatan ekonomi. Karena kita ini sama-sama orang nggak
punya istilahnya. /Saya dulu tu masih bekerja di garmen. Suami
saya kerja di DKP. Tau kan DKP? suami Pembersih sampah,
dinas kebersihan tu. Itu hambatan ekonominya luar biasa./ Kita itu
nikah biaya sendiri. Minjem-minjem, /tidak ada dari orang tua./
Orang tua kami miskin dulu./ suami saya juga nikah masih bawa
hutang, hutang sekolah. Itu lucunya./ Begitu tamat kan nikah bawa
hutang sehingga hambatan ekonomi itu paling besar. Tapi terus
dijalani, dijalani, dijalani ya bisa lah sedikit demi sediki dicicil./
Lantas kemarin ada bukaan guru, baru lantas bisa satu per satu
direhab. /Kalau dulu hambatan ekonomi itu luar biasa. Itu yang

BWY menyatakan bahwa hambatan
terbesar yang dialaminya dalam
perkawinan Nyentana yaitu hambatan
ekonomi. BWY dan suami mengalami
kesulitan ekonomi sejak awal
perkawinannya.
BWY
berusaha
menjalaninya dan mampu mengatasi
dengan gaji bulanannya sebagai guru.

BWY dan suami menerapkan prinsip
kerjasama
dalam
menghidupi
keluarganya.

27+28 Hambatan terbesar yang
dialami BWY selama menjalani
perkawinannya
yaitu
hambatan
ekonomi.
BWY
dan
suami
mengalami kesulitan ekonomi sejak
awal perkawinannya. BWY berusaha
menjalaninya dan mampu mengatasi
dengan gaji bulanannya sebagai guru.
BWY menyatakan bahwa dirinya
lebih
sering
mengalah
untuk
mengurangi pertengkaran yang terjadi
dalam
perkawinannya
yang
diakibatkan oleh perbedaan perlakuan
dalam mengasuh anak dan masalah
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paling besar dalam keluarga tiyang

ekonomi.

28.

Mm..perbedaan prinsip juga ada./ Ya bisa lah dikatakan suami
saya tu..masih ini..tergantungan karna di rumahnya dia anak yang
paling kecil, mungkin kasih sayangnya di rumah itu lebih bagus,/
sedangkan saya sebagai anak tertua dimana dari kecil itu sudah
belajar mandiri. Itu juga yang menjadi hambatan. /Jadi
kebanyakan saya yang mengalah./ Supaya tidak terjadi
percekcokan terus. Percekcokan sih sering. Tentang apa ya..
Masalah ngurus anak, masalah uang itu ndak punya, cekcok dah.
E.. kayaknya si konflik masalah peran nggak ada, nggak pernah./

BWY menyatakan bahwa dirinya
lebih
sering
mengalah
untuk
mengurangi pertengkaran yang terjadi
dalam
perkawinannya
yang
diakibatkan oleh perbedaan perlakuan
dalam mengasuh anak dan masalah
ekonomi.

29.

Kecuali kalau konflik yang pernah itu paling saya cemburuan./
Kan itu dah biasa, /kalau masalah peran sih tidak pernah konflik
ini. Ya sapa tau namanya zaman tu pasti pernah, yang namanya
cowok dimana –mana kan biasa matanya. Hahaha matanya
jelalatan itu.. (sambil tertawa). Ya sering bertengkar jadinya.

BWY meyatakan bahwa masalah
kecemburuan juga pernah dialami
oleh dirinya dan suami yang membuat
dirinya dan suami sering bertengkar.

30.

Ketika ada masalah seperti yang ibu jelasin tadi di keluarga,
apa yang ibu lakukan? /Kita itu sama - sama saling menghargai,
pengertian, saling mendukung.

BWY menyatakan bahwa dalam
mengatasi masalah rumah tangganya,
ia dan suami secara bersama-sama
saling menghargai, saling mengerti
dan berusaha saling mendukung.

31.

Kayak saya kemarin waktu ada bukaan guru bantu, justru suami
saya yang menggebu-gebu./ Malah saya yang tidak terlalu
menggebu-gebu./ Kan pas suami saya mendengar informasi itu,
dia langsung mengantar saya kemanapun. /Waktu itu saya belum
bisa naik sepeda motor,/ dianter suami. Dukungannya luar biasa.
Sampai sekarang ini terus dukungannya. /Ya bagus lah gininya.
Saling menghargainya. Terus menghargai keadaan tiyang. Itu yang
paling penting. /Makanya bisa sampai sekarang ini./ Mau dianter
ke sana-ke sini, itu yang paling seneng saya./ Tolong carikan ini,

Salah satu dukungan penuh dari suami
dialami BWY yaitu ketika ada
lowongan
guru
bantu.
BWY
menyatakan bahwa suaminya sangat
bersemangat
ketika
mendengar
informasi tersebut dan bersedia
menemani BWY selama mengurus hal
tersebut. BWY merasa senang karena
dirinya selalu dihargai dan ditolong

30+31+32 Dalam mengatasi masalahmasalah yang muncul selama
perkawinannya, BWY merasa senang
karena dirinya selalu dihargai dan
ditolong oleh suaminya. Salah satu
dukungan penuh dari suami dialami
BWY yaitu ketika ada lowongan guru
bantu. BWY menyatakan bahwa
suaminya sangat bersemangat ketika
mendengar informasi tersebut dan
bersedia menemani BWY selama
mengurus hal tersebut. Perasaan yang
sama juga muncul dalam hubungan
seksual dimana BWY merasa tidak
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tolong carikan ini, itu mau dia./ Itu yang membuat saya senang.
Yang lainnya.. ada lah..

oleh suaminya.

32.

Apa lagi ya? Banyak hahaha, /nggak atu apa lagi sulit
ngutarainnya. /Kalau masalah kehidupan seks ya biasa, bagus
tu..berkesan.

BWY mengatakan bahwa dalam
hubungan seksual, dirinya merasa
puas dan tidak memiliki hambatan.

33.

Apakah pernah ada hambatan dari pihak keluarga
besar?/Keluarga besar? Ndak, ndak pernah. Soalnya di sini saya
tidak terlalu besar keluarganya. /Cuma dua jadinya masih. Dua
KK./ Ngarangin siki (kawin keluar), kan nggak terlalu masalah
jadinya. /Artinya pisah. Tapi kalau masih menyatu, kemungkinan
besar ada hambatannya./Ya namanya juga keluarga besar. /Kalau
kita sudah berdiri sendiri ya adem ayem aja. Ndak pernah ada
yang namanya…untuk sekarang mudah-mudahan selamanya tidak.

BWY menyatakan bahwa dalam
keluarga besar dirinya tidak pernah
mengalami masalah karena masingmasing keluarga tinggal terpisah.
BWY menyatakan bahwa selama
menjalani
perkawinan
Nyentana
dirinya mendapatkan dukungan dari
keluarga besarnya.

34.

Mereka malah seneng. Liat dari luar.. nggak tau dalamnya
(sembari tertawa kecil)./ Ya itu seperti yang saya katakan tadi,
karena kakek saya saudara empat, ke Lampung transmigrasi satu,/
waktu saya bilang dapat Sentana justru mereka senang, karena
merasa beruntung ada yang ngelanjutin keluarga disini./ Tidak ada
masalah jadinya karena mereka support dari jauh.

__

memenemui hambatan.
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Stuktur Umum Subjek BWY
Struktur Umum

Uraian

Masa sebelum menikah hingga
pengambilan keputusan:
-saling cinta

"...saya pacaran sama suami."

-merasa didesak

"Sebenernya nih.. kebanyakan keluarga besar yang
menginginkan. Dulu kan saya kerja, tidak begitu
konsen dengan yang perkawinan ini. Tau - tau
dipanggil oleh keluarga, karena mereka tau saya
pacaran sama suami. Saya disuruh pulang. Justru
orang tua yang ngomongin duluan. “Pulang hari
ini!” Waktu itu hari jumat. “Akan ada rencana
begini”. Setelah pulang ternyata di rumah sudah
ramai. Saya bertanya “Ngapain?” lalu mereka
mengutarakan maksud mereka agar kami segera
menikah. "

-merasa
jawab

harus

bertanggung "Kan orang tua yang menginginkan supaya
keluarga kita berkelanjutan karena kita mau tinggal
di rumah, mereka justru senang, karena keluarganya
ada yang melanjutkan jadinya. Istilah Balinya tidak
putung gitu.. Daripada kita tinggalin orang tua
keluar, siapa yang ngurus mereka.. kan gitu
jadinya."

-merasa dipermudah

"Biasanya kan nyari Sentana itu sulit, gitu.
Kebetulan saya yang nyari, terus suami saya mau
dia Nyentana. Disamping suami saya mau, kita itu
juga masih ada hubungan keluarga."
"Keluarga di sini ngasi tau rencana perkawinan
Nyentana ini dan suami saya pada waktu itu
ditanyai. Lalu suami saya malah bilang mau.
Pacarannya singkat sekali..."

-tidak merasa terbebani

" Saya jawab, “ya okelah” saya setuju-setuju aja."
"Kalau bisa dapat ya kenapa tidak?"

Setelah melakukan perkawinan
hingga saat ini:
"...waktu saya bilang dapat Sentana justru mereka
-merasa bangga
senang, karena merasa beruntung ada yang
ngelanjutin keluarga disini. Tidak ada masalah
jadinya karena mereka support dari jauh."
"nah itu artinya, banggalah sama perkawinan ini.
Jadinya bisa berbakti menuruti kehendak mereka.
Itu yang paling penting."
-merasa tidak dipahami oleh "Biasa aja. Kan biasanya kata orang-orang kalau
orang lain
orang nyentana tu yang ceweknya dikatakan
beruntung, beruntung. Tapi, menurut saya biasa aja.
Ndak ada bedanya,"
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Tapi kebanyakan orang-orang itu kayak Denpasar,
eh Denpasar masih ada Nyentana. Singaraja
terutama, daerah timur. Bahwa Nyentana bagi
mereka betul - betul negatif menurut pandangan
mereka. Tapi menurut saya tidak begitu."
-tanggapan negatif orang lain "Saya sih tidak ada terlalu banyak peduli
tidak penting
sebenarnya. Itu hanya anggapan aja itu yang
negatif. “Nah itu jelemo Sentana itu, demen
Nyentana to!”(itu orang Sentana, suka Nyentana
itu!). Kata-kataitu tidak saya dalami."
-merasa diterima

Biasa.. cuma mereka bilang “aget ye maan Sentana”
(beruntung dia mendapatkan Sentana). Gitu aja dari
mulut ke mulut. Kalau tanggapan mereka biasa aja.
Tidak ada perbedaan. Biasa. O ya suatu kebetulan,
gitu saya menjawabnya. Kan diberi nasihat, “Mun
bo jani Nyentana, do mani anu mun bo nganten
to”..karena sekarang sudah Nyentana jangan
berbuat yang bukan-bukan, itu biasa pesan dari
yang tua-tua, diceramahin gitu. Granggangngrenggeng mani… bisa langgeng menjalani idup
apapun cobaanya dihadapi.. oleh orang tua gitu.
Kalau singgungan dari mereka sih nggak ada,
kebanyakan support yang saya dapat.

-peran tradisional

"Kalau bapak sebagai kepala keluarga tetep."
"Saya ibu rumah tangga iya, yang jelas kan itu
nomor satu memang."

-merasa terbiasa
-ingin diakui
-merasa
paling
dikeluarga

"Tapi, tiyang tu, karna ini masalahnya tiyang sudah
terbiasa mandiri sebagian besar jadinya tiyang ini,
dominan memegang peran. Saya jadi ibu rumah tangga, cari
nafkah juga saya ikut, bukannya dari sisi ekonomi
aja. Jadi peran saya di sini ganda. Pokoknya
ngasuh anak juga iya. Kan biasanya kalau istri itu
perannya sebagai ibu rumah tangga, suami yang
cari nafkah.Tapi kalau saya itu dobel jadinya. Cari
nafkah iya, ngurus anak juga iya.
Disamping itu juga seperti yang saya katakan tadi
memang dari kecil saya itu sudah terbiasa mandiri.
Makanya tidak begitu sulitlah untuk menjalaninya.
Seperti sekarang, disamping saya menjadi jadi guru,
petani juga iya, nah termasuk jadi pedagang juga
iya. Saya punya banyak peran jadinya. Tapi karena
sudah terbiasa bagi saya tidak masalah jadinya."
"Kita juga, kalau kita sebagi istri bisa membatu
mencari nafkah, kenapa tidak?"
"Ya bisa lah dikatakan suami saya tu..masih
ini..tergantungan karna di rumahnya dia anak yang
paling kecil, mungkin kasih sayangnya di rumah itu
lebih bagus..."
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-keinginan sendiri

"Kita juga, kalau kita sebagi istri bisa membatu
mencari nafkah, kenapa tidak?"

-merasa berat

"Mm…ada juga perasaan sedih… saat ini kok berat
sekali rasanya kehidupan saya."

-pasrah pada keadaan

"Tapi apa boleh buat, itu kan harus kita tanggung."

-mengalami
ekonomi

hambatan "Paling banyak si hambatan ekonomi. Karena kita
ini sama-sama orang nggak punya istilahnya."
Kita itu nikah biaya sendiri. Minjem-minjem, tidak
ada dari orang tua. Orang tua kami miskin dulu.
Suami saya juga nikah masih bawa hutang, hutang
sekolah. Itu lucunya. Begitu tamat kan nikah bawa
hutang sehingga hambatan ekonomi itu paling
besar."

-merasa berhasil

"Tapi terus dijalani, dijalani, dijalani ya bisa lah
sedikit demi sediki dicicil. Lantas kemarin ada
bukaan guru, baru lantas bisa satu per satu direhab."

-merasa didukung
-merasa dihargai
-merasa dipahami

"Kita itu sama - sama saling menghargai,
pengertian, saling mendukung. Kayak saya kemarin
waktu ada bukaan guru bantu, justru suami saya
yang menggebu-gebu. Malah saya yang tidak
terlalu menggebu-gebu. Kan pas suami saya
mendengar informasi itu, dia langsung mengantar
saya kemanapun. Waktu itu saya belum bisa naik
sepeda motor, dianter suami. Dukungannya luar
biasa. Sampai sekarang ini terus dukungannya. Ya
bagus lah gininya. Saling menghargainya. Terus
memahami keadaan tiyang. Itu yang paling penting.
Makanya bisa sampai sekarang ini."

-merasa bahagia

"Mau dianter ke sana-ke sini, itu yang paling
seneng saya. Tolong carikan ini, tolong carikan ini,
itu mau dia. Itu yang membuat saya senang. Yang
lainnya.. ada lah..Apa lagi ya? Banyak hahaha,
nggak atu apa lagi sulit ngutarainnya. Kalau
masalah kehidupan seks ya biasa, bagus
tu..berkesan."

-kesulitan dalam mengatur "Tapi sekarang, kayaknya lingkungan yang lebih
pergaulan anak-anaknya
banyak berperan sama mereka (anak-anak subjek).
Kalau waktu mereka masih SD, SMP, masih betulbetul bisa diarahkan dia. Setelah sudah mau SMA,
pergaulan di jalan itu lebih banyak daripada di
rumah. Itu yang bikin konflik bagi saya sekarang.
Begitu sulitnya mengatur anak-anak mulai SMA.
Apalagi lingkungan sekarang ni, aduuh jeleknya
minta ampun."
-merasa tidak dihargai

"Hadeh.. ck..rugi dah, rasanya sia-sia sudah
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pengorbanan saya dan suami. Tapi nggak tau nanti,
apakah anak saya masih saja begitu nantinya. Kalau
anak saya dinasehati, besoknya tidak berani lagi."
-lingkungan yang mengancam Masalah berat bagi tiyang kedepan, bagaimana cara
keharmonisan
memecahkan masalah ini. Kita itu saat ini tidak
boleh berdiam diri saja dek. Terus pantau, dipantau,
diomelin. Tapi kalau terus anak-anak diomelin,
kesel juga dia. Sering saya ngancam, “nanti kalau
kamu berurusan sama polisi, ibu bapak tidak mau
berurusan silahkan kamu yang nanggung perbuatan
kamu”. Kalau bukan saya sama suami yang
berkonflik, konflik sama anak yang muncul. Karena
lingkungan, saya berani terlalu keras sama anak.
Anak saya pantau terus."
-pertengakaran yang wajar

" Tapi kami pernah juga bertengkar masalah anak.
Karena itu dah terlalu keras. Kadang saya terlalu
keras pada anak. Suami yang jadi marah. Kadang
suami yang terlalu keras pada anak, malah saya
yang kesel liatnya. Mungkin karena kita terlalu
payah, sehingga memperlakukan anak sampai
kasar-kasar. Ketika kami emosi diomelin, langsung
dah bertengkar jadinya. Itu kan masalah wajar lah
dalam rumah tangga. Kadang kita sadar ya kembali
emosinya reda. Kembali dah biasa."
"Percekcokan sih sering.Tentang apa ya.. Masalah
ngurus anak, masalah uang itu ndak punya, cekcok
dah. E.. kayaknya si konflik masalah peran nggak
ada, nggak pernah. Kecuali kalau konflik yang
pernah itu paling saya cemburuan. Kan itu dah
biasa, kalau masalah peran sih tidak pernah konflik
ini. Ya sapa tau namanya zaman tu pasti pernah,
yang namanya cowok dimana –mana kan biasa
matanya. Hahaha matanya jelalatan itu.. (sambil
tertawa)Ya sering bertengkar jadinya. "

-mengalah

"Jadi kebanyakan saya yang mengalah. Supaya
tidak terjadi percekcokan terus."

-dimengerti

"E.. kalo saya diem. Diem. Dia heran dah, kok
diem. Nggak. Diem-dieman paling lama lah dua
hari, tiga hari, nggak sampe tiga hari. Kemudian
biasa lagi. Suami saya pinter ngerayunya hahahha"
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LAMPIRAN II
SUBJEK 2 (BGA)
DATA INTERVIEW
WAKTU WAWANCARA

: 30 APRIL 2013, JAM 09.00 – 11.30 WITA

LOKASI WAWANCARA

: KEDIAMAN SUBJEK

USIA PERKAWINAN

: 13 TAHUN

No.

VERBATIM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bisakah ibu ceritakan bagaimana awal mula Perkawinan Nyentana yang ibu jalani? Kalau saya, keinginan saya sendiri
dulunya tidak ada ke arah Nyentana. /Kita tidak tau akan ke arah nyentana, tidak terpikirkan kesana. /Karena dulunya begini,
kakak saya yang pertama mau nyari Sentana. /Karena status pacarnya saat itu orang Jaba (golongan Sudra), kan tidak boleh
katanya di keluarga saya. Harus sama-sama sederajat. Belum pernah ada orang Jaba Nyentana ke orang Gusti. Itu ada
larangannya./ Kakak saya merasa tidak sreg karena pacarnya orang Jaba, dia menikah biasa./ Saya kan lima bersaudara, kakak
yang kedua, ketiga, dan keempat sudah menikah duluan. Kakak saya yang pertama kan rencana cari Sentana, akhirnya menikah./
Satu-satunya kan harus saya yang di rumah./ Dipikiran saya kan tidak ada rencana nyari Sentana. /Akhirnya saya tidak
memikirkan hal yang seperti itu. Saya jalani aja, saya pacaran. Ketika memutuskan untuk melakukan Perkawinan Nyentana,
bagaimana perasaan ibu?Saya? Gimana ya? Biasa aja../senang aja sih.. ah dia jadinya ke tempat saya, begitu jadinya. Senang
aja sih./ Cuma dia agak sedikit begini, bakalan gimana saya ya?/ Karena dengan saudara, sama aja. /Kalau saya biasa./ Antara
keluarga saya dengan keluarga dia anggap satu, tidak pernah putus dari dulu gitu lho..buyut saya dari situ, apa segala macem dari
situ, akhirnya kita merasa keluarga dekat. Orang tuanya ayah saya toh bukan orang lain. /Cuma sih awal-awal, saya dan suami
bercakap-cakap, "duh.. kamu Nyentana,/ lalu siapa lagi? Terserah kamu aja". /Seandainya pun saya yang ikut ke suami kan tidak
boleh, karna ibu saya dari situ. Istilahnya meulihang (dikembalikan). Karena ibu saya asalnya dari rumah sana (dari pihak
suami),/ maka satu-satunya jalan, suami saya yang ke tempat saya. /Apa ya..istilahnya perkawinan Sentana saya ini artinya masih
dalam satu keluarga/. Lalu respon kedua orang tua ibu disini seperti apa? Tadinya kan yang diharapkan adalah anak
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pertama, lalu ternyata anda.Ya bersyukur ada yang di rumah. Bersyukur masih ada yang meneruskan. /Beruntungnya lagi
masih saudara gitu. "Untung pacarnya masih ada hubungan keluarga, /apalagi punya anak laki." /Akhirnya begini, tidak putus
harapan orang tua ternyata anak yang paling kecil punya pacar di rumah./ Nggak nyangka begini jalannya./ Anak paling kecil
pada akhirnya punya pacar yang masih ada hubungan keluarga./ Tanpa terduga gitu./ Dulunya karena saya paling kecil
dibebaskan, dimana pun boleh,/ ternyata malah saya jadinya yang di rumah. /Itu dah yang kadang kita tidak bisa prediksikan
jalannya seperti ini, mending kalau misalnya dari awal saya yang memang disuruh di rumah. Eh ternyata saya yang dengan
keluarga. /Mungkin leluhur ngasi tau semua begitu sehingga akhirnya saya berjodoh dengan yang masih ada hubungan keluarga.
/Semua tadinya berpikir bahwa saya dijodohkan. Padahal ndak. /Kita suka sama suka./ Ketika orang lain merespon dengan
berpikir bahwa ibu dijodohkan, bagaimana perasaan ibu? Ndak gimana-gimana./ Ketawa aja,/ karena ndak dijodohkan. "Eh
kamu dijodohkan oleh orang tua nggih?" "Tidak", begitu jawaban saya. "Nggak, memang pacaran lama kok." "Oh..gitu.." /Cuma
memang awal-awal pacaran dari SMA itu saya tidak bilang sama keluarga di rumah. Karena takutnya begini..orang tua pernah
berpesan, sekarang jangan nyari yang masih hubungan keluarga. Cari orang lain saja biar banyak punya keluarga. Jangan hanya
ungklek-ungklekang disitu aja. Kalau pacaran dengan yang masih sodara, bikin kita jadi nggak punya sodara. Kalau cari keluar
kan bikin kita punya banyak sodara. Karna apa..karena saya tidak punya sodara. Istilahnya disini bapak saya anak tunggal, jadi
nggak punya saudara jauh gitu. Makanya ibu saya membuat lima anak, biar punya banyak anggota keluarga. Dulu orang tua
pernah berpesan seperti itu. Jangan katanya nyari pacar yang masih ada hubungan keluarga biar anak-anak yang lahir tidak
bodoh-bodoh nantinya, gitu katanya./ Tapi belum tentu, kita kan nggak tau nantinya anak yang telahir jadi pintar atau bodoh./
Ketika sudah menikah, bagaimana perasaan di awal-awal Perkawinan Nyentana ini?
Awalnya sih biasa-biasa saja, gimana ya… Waktu itu sih biasa saja. Segitu-segitu aja./ Kemudian kan sudah ada anak, kegiatan
semakin rumit. /Tapi seneng.. beruntung apalagi punya anak laki dan perempuan, ada yang nglanjutin. /Tapi kegiatan makin
rumit./ Mau gimana lagi./ Bagaimana peran ibu di keluarga? Biasa, suami saya sebagai kepala rumah tangga./ Saya walaupun
kerja juga, ya biasa aja, dia yang jadi kepala./ Memang sih dulu pertama-pertama menikah gaji saya lebih besar dari gaji suami./
Ya saya yang beliin anak susu,/ dia tetep perannya, ikut juga menafkahi./ Pas uang saya lebih, itulah yang dipakai./ Lalu suami
buka usaha sendiri, dia yang lebih besar penghasilannya,/ akhirnya dia merasa bisa menghidupi keluarga, sanggup menanggung
anak-anak./ Akhirnya anak besar, saya disuruh berhenti kerja karena anak sudah mau sekolah./ Saat saya kerja, neneknya yang
ngasuh, /pada saat ada orang ngelah gae (punya hajatan atau acara keagamaan) saya libur. /Malu saya libur, libur, libur terus
akhirnya disana lah saya memutuskan untuk berhenti kerja./ Tapi dengan catatan juga sih. /Takut rasanya karena minta uang
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terus sama suami, malu saya. /Kadang-kadang kan rasanya seperti itu karena kita sudah biasa kerja, sekarang minta uang sama
suami kan nggak enak./ Pokoknya nanti kalau anak sudah besar saya akan kerja lagi./ Suami mengijinkan./ Setelah anak kedua
saya berusia dua tahun, saya kerja lagi. /Baru beberapa bulan, tidak bisa lagi, ndak dah bisa./ Anak saya sakit keduanya. Saat
anak kedua-duanya sakit, mana waktu itu sedang ada yang ngelah gae. /Ibu saya ngasuh sambil ngopin (bantu-bantu ditempat
yang punya gae). /Akhirnya saya tidak bisa bagi waktu, saya mengalah. /Ah sudah lah.. saya khusus ngasuh anak, ngerjain
kerjaan rumah tangga, neneknya khusus ngopin-ngopin, nyait, dan sebagainya./ Sampai hari ini masih begitu, saya cuma datang
ke yang punya gae diwaktu-waktu tertentu aja./ Kan saya juga nggak enak kalau ibu saya aja yang terus ke situ. Di hari H,
barulah saya ikut bantu di tempat yang punya gae dari pagi, permisi sebentar hanya untuk jemput anak. /Berarti ibu tetep
terjun, hanya saja tidak sepenuhnya karena masih bisa giliran dengan ibu anda?Ya..gitu dah..tetep saya,/ apalagi jadi adat
kemarin. Di adat saya bisa-bisa aja tapi kan malah di usaha milik suami saya yang tidak bisa saya datangi. Hanya karyawan aja
yang disitu. /Ijin sebentar jemput anak, kadang suami saya yang jemput anak. /Saya memang beginikan suami saya, masih ada
ajik (ayah subjek), saya minta suami saya kerja saja. Jangan dah kamu dateng, kamu khusus kerja aja, malamnya baru kamu
datang ngopin. /Kalau siangnya semua saya ajak adat, siapa yang ta suruh kerja? Mau makan apa? /Di adat kan susah./ Apalagi
kalau tidak kelihatan, semua orang pasti mikir, bilang “Saya juga bisa kalau kerja aja, nyari uang aja, tidak usah datang”, kan
gitu tanggapan yang lain kalau kita tidak datang berpartisipasi./ Respon mereka?Iya kalau misal kita nggak dateng. Pernahkah
ada suara-suara sumbang begitu? Ada. “Saya juga bisa begitu… kerja aja, saya bisa bayarin. Mereka berani bayarin satu hari
misalnya lima puluh ribu, saya mau bayarin lima puluh ribu, tapi saya kerja!” Apa pernah suara-suara itu ditujukan langsung
ke anda? /Oh kalo saya tidak sih. Saya bisa mengatur waktu,/ seperti sekarang ini, tar malem saya ngopin. Kalo di hari H saya
dari pagi datang. /Ndak sih.. /kalo saya sih anaknya rajin. /Orang tau karakter saya anaknya rajin. /Kalau yang lain yang
orangnya malas-malas yang dibegitukan. Apalagi kita ibu-ibu yang kerja di kantor swasta kan, mana boleh minta ijin seringsering. Kan nggak boleh dibegitukan. Kalau orang ndak pernah kerja di swasta boleh saja. Kalau pegawai negri kan kerja
sebentar lalu ijin pulang bisa. Swasta mana bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Akhirnya mereka-mereka yang kerja di notaris itu,
sekarang ndak lagi. Kecuali di hari H, dari awal dia sudah ijin. Kadang-kadang sampai jam sepuluh aja temen-temen ibu-ibu di
tempat yang punya kerjaan, bisik-bisik dah dia ke temen-temen bilang duluan karena harus ke kantor. /Kita kan ngerti jadi kita
bilang “ya sudah sana..sana”, kita mengerti dan bisa memaklumi orang kerja di luar./ Hambatan apa yang anda alami selama
menjalani perkawinan Nyentana ini?/Hambatannya...diselingkuhi. Itu hambatan terbesar. /Saya pacaran dari tahun Sembilan
puluh, dari SMA kelas dua, sampai menikah. /Berarti saya mengenal suami saya, delapan tahun saya pacaran, tiga belas tahun
menikah /berarti dua puluh dua tahun tau karakter dia./ Jeleknya saya, jeleknya dia, kebaikan saya, kebaikan dia sebenarnya
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sama-sama sudah tau dari kecil gitu lho.../pasti mengalami aja hal seperti itu./ Apalagi sekarang lingkungan sudah nggak beres
disini. /Satu tahun pertama ini kejadiannya, kan tiyang sakit perut dan sakit kepala tu tetep gitu aja. Kadang ndak percaya gek,
malam minggu tetep tiyang. Malam minggu ni tiyang kal pesu. Bisa saya mendadak ni sakit. Tiyang dan keluarga jadi batal
pergi. /Tiyang jadi pengacau keharmonisan rumah tangga. /Entah percaya entah ndak, tapi berjalan seperti itu-itu terus. /Kita
ndak merasakan hal seperti itu, biasa saja. Karena Cuma sakit perut. /Lalu tumbuh gosip-gosip di jalan./ Akhirnya saya tanyai
suami saya baik-baik. /Mungkin dia ada titik jenuhnya juga, /mungkin dia melihat saya entah seperti apa./ Dengan keajaiban atau
dengan kesadarannya dia akhirnya suami saya terus terang. /Sama perempuan itu, temen tiyang sendiri. Temen baik. /Tiyang
tidak tau,/ mereka baik-baik saja. Bukan dengan tiyang aja, dengan keluarga disini juga dia baik gitu lo.. /nggak nyangka tiyang,
daaaar (subjek meniru suara letusan) ajiknya cerita, /semua keluarga besar kaget. /Lalu saya bilang, "Sudahlah gus, karena saya
tidak mau dikecewakan, / tiyang sudah bilang dulu, kita menikah dengan cinta, kita menikah tidak ada ndak unsur paksaan, kita
menikah ndak ada ndak.. oh anda harus ke rumah saya, kan tidak./ Cuma satu perjanjian kita dulu, jangan saling menyakiti./
Tiyang juga dulu pacaran cuma mengenal satu laki-laki. Anda pun begitu ajak tiyang, tidak ada perempuan lain./ Kamu sekarang
istilahnya berkhianat ke saya./ Tapi sudah lah gus sampai disini!" /Tapi suami saya tidak mau."Pokoknya saya tidak mau seperti
ini, tiyang sering malem-malemnya tidak sadar gek, disaat sadar saya tidak mau seperti ini", begitu kata suami saya. / Saya
taunya karakter dia baik. /Lalu saya berobat ke Bli itu, tyang ndak lagi berobat kemana-mana, /karena tiyang yakin tu dah… Bli
itu menasehati saya, bahwa ini namanya godaan hidup, semua orang pasti akan mengalaminya./ Lalu saya panggil perempuan
itu, kesini. Kenapa anda sampai jahat seperti itu pada saya../kenapa malah saya,/ kok anda jahat sekali, sampai anda berbuat
seperti itu, sampai anda berbuat menyakiti dengan ilmu black-magic./ Tapi dia nggak ngaku pake black-magic. /Dia diem aja./
Padahal sudah satu tahun berlalu kejadian itu, tapi kayak baru kemarin aja./ Ada lagi yang lain?Apa ya... karena saya dan suami
satu gen, makanya anak saya dua-duanya gatal dik. Anak-anak saya alergi dari kecil /sampai saya pusing mencari dokter kulit./
Sampai tes darah. Itu dah.. karena satu gen, satu gen yang jelek saja yang diambil, kata dokternya gitu./ Saya dan suami tidak ada
alergi, tapi kok anak-anak saya malah begitu. Semua tes dijalani sama anak saya, mulai dari tes tepung dan tes yang lain-lainnya.
/Sampai pusing nyariin dokter,/ semua dokter kulit di Tabanan sampai ke Badung saya cari. /Sampai bosen. / Sampai akhirnya
temen nyaranin ke klinik dan akhirnya cocok disitu. /Mungkin dikasihani sama Bhatara (Tuhan) sudah berobat kemana-mana
hehehe.. /
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ANALISIS DATA SUBJEK BGA
NO.

TRANSFORMASI DATA SUBJEK BGA

1.

Kalau saya, keinginan saya sendiri dulunya tidak ada ke arah
Nyentana.

BGA menyatakan bahwa pada
mulanya dirinya tidak memiliki
keinginan
untuk
melakukan
perkawinan Nyentana.

2.

Kita tidak tau akan ke arah nyentana, tidak terpikirkan kesana.
Dipikiran saya kan tidak ada rencana nyari Sentana. Akhirnya
saya tidak memikirkan hal yang seperti itu. Saya jalani aja, saya
pacaran.

BGA
menyatakan
bahwa
perkawinan
dengan
sistem
Nyentana yang dilakukannya
tidak
diduga
dan
tidak
direncanakan sehingga subjek
tetap menjalani kehidupannya
seperti biasa.

3.

Karena dulunya begini, kakak saya yang pertama mau nyari
Sentana. Kakak saya merasa tidak sreg karena pacarnya orang
Jaba, dia menikah biasa. Saya kan lima bersaudara, kakak yang
kedua, ketiga, dan keempat sudah menikah duluan. Kakak saya
yang pertama kan rencana cari Sentana, akhirnya menikah.
Satu-satunya kan harus saya yang di rumah.

BGA menyatakan bahwa dirinya
diharuskan
berperan sebagai
pengganti kakak sulungnya yang
seharusnya Nyentana.

4.

Karena status pacar kakak saya saat itu orang Jaba (golongan BGA juga diharuskan mencari
Sudra), kan tidak boleh katanya di keluarga saya. Harus sama- pasangan yang sederajat dengan
sama sederajat. Belum pernah ada orang Jaba Nyentana ke keluarganya.
orang Gusti. Itu ada larangannya.

5.

Ketika memutuskan untuk melakukan Perkawinan BGA menyatakan bahwa pada
Nyentana, bagaimana perasaan ibu?Saya? Gimana ya? Biasa saat keputusan Nyentana diambil

1+2+3+4+5+6+7
Perkawinan
Nyentana yang dialami BGA
bukan merupakan keinginannya
sendiri. Perkawinan Nyentana
dialami BGA tidak terduga dan
tidak direncanakan sebelumnya
karena BGA dihadapkan pada
situasi yang memaksa dirinya
berperan sebagai pengganti kakak
sulungnya
yang
seharusnya
Nyentana. Adanya aturan di
dalam keluarga subjek yang
melarang
Sentana
Nyeburin
berasal dari keluarga yang tidak
sederajat atau satu kasta juga
mengharuskan subjek mencari
pasangan yang sederajat dengan
keluarganya. BGA mengalami
perasaan senang ketika pada
akhirnya dirinya dan pasangan
melakukan perkawinan Nyentana
meskipun
BGA
sempat
menangkap
kekhawatiran
pasangannyanya
ketika
mengambil
keputusan
untuk
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aja..senang aja sih.. ah dia jadinya ke tempat saya, begitu dirinya merasa senang.
jadinya. Senang aja sih.
6.

Cuma dia (suami) agak sedikit begini, "bakalan gimana saya
ya?" Cuma sih awal-awal, saya dan suami bercakap-cakap,
"duh.. kamu Nyentana", saya bilang, "lalu siapa lagi? Terserah
kamu aja"

BGA menangkap kekhawatiran
suaminya
ketika
mengambil
keputusan
untuk
Nyentana.
Menanggapi
kekhawatiran
suaminya, BGA menyerahkan
keputusan akhir pada suaminya.

7.

Seandainya pun saya yang ikut ke suami kan tidak boleh, karna
ibu saya dari situ. Istilahnya meulihang (dikembalikan). Karena
ibu saya asalnya dari rumah sana (dari pihak suami), maka satusatunya jalan, suami saya yang ke tempat saya .

BGA menyadari bahwa dirinya
berhadapan
dengan
kondisi
dimana ia dan pasangan tidak
memiliki pilihan lain selain
melakukan Nyentana.

8.

Karena dengan saudara, sama aja. Kalau saya biasa. Antara
keluarga saya dengan keluarga dia anggap satu, tidak pernah
putus dari dulu gitu lho..buyut saya dari situ, apa segala macem
dari situ, akhirnya kita merasa keluarga dekat. Orang tuanya
ayah saya toh bukan orang lain. Apa ya..istilahnya perkawinan
Sentana saya ini artinya masih dalam satu keluarga.

BGA menyatakan bahwa dirinya
tidak merasakan perubahan yang
berarti sebab antara keluarga
dirinya dan pihak suami masih
merupakan keluarga besar dan
dirasakan dekat sejak dulu.

9.

Lalu respon kedua orang tua ibu disini seperti apa? Ya
bersyukur ada yang di rumah. Bersyukur masih ada yang
meneruskan. Beruntungnya lagi masih saudara gitu. "Untung
pacarnya masih ada hubungan keluarga, apalagi punya anak
laki." Akhirnya begini, tidak putus harapan orang tua ternyata
anak yang paling kecil punya pacar di rumah. Dulunya karena
saya paling kecil dibebaskan, dimana pun boleh, ternyata malah

BGA menyatakan bahwa kedua
orang tuanya menanggapi dengan
rasa syukur dan sangat beruntung
karena
selain
mendapatkan
pasangan yang sederajat, pihak
suami juga memiliki saudara lakilaki. Secara implisit, BGA merasa

Nyentana.
Menanggapi
kekhawatiran tersebut, BGA
menyerahkan keputusan akhir
pada pasangannya karena BGA
menyadari bahwa dirinya dan
pasangan tidak memiliki pilihan
lain selain menjalani sistem
Nyentana.

8+9+10+11
Setelah
resmi
berumah tangga, BGA mengalami
perubahan yang tidak terlalu
signifikan pada dirinya karena
dirinya merasa hubungan keluarga
yang terjalin antara dirinya
dengan pihak suami dekat sejak
dulu.
BGA
mengalami
perkawinan
Sentana
yang
tergolong masih dalam satu
keluarga atau satu darah. BGA
merasa bangga karena mampu
memenuhi
kriteria
yang
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10.

saya jadinya yang di rumah. Mending kalau misalnya dari awal bangga karena mampu memenuhi diwajibkan
oleh keluarganya
saya yang memang disuruh di rumah.
harapan orang tuanya.
sehingga BGA mampu memenuhi
harapan
orangtua.
BGA
Tanpa terduga gitu. Itu dah yang kadang kita tidak bisa BGA
menyatakan
bahwa mengatakan bahwa perkawinan
prediksikan jalannya seperti ini, Eh ternyata saya yang dengan perkawinan
Nyentana
yang Nyentana yang dialaminya tidak
keluarga. Mungkin leluhur ngasi tau semua begitu sehingga dialaminya mendapatkan campur terprediksi oleh semua orang dan
akhirnya saya berjodoh dengan yang masih ada hubungan tangan dari para leluhurnya.
mendapatkan campur tangan dari
keluarga. Semua tadinya berpikir bahwa saya dijodohkan.
para leluhur karena dirinya
Padahal ndak. Kita suka sama suka. (Selama menjawab
berjodoh dengan pasangan yang
pertanyaan tentang respon kedua orang tuanya, subjek selalu
masih ada hubungan keluarga.
tersenyum)
Pada masa awal perkawinannya

11.

Ketika sudah menikah, bagaimana perasaan di awal-awal
Perkawinan Nyentana ini? Awalnya sih biasa-biasa saja,
gimana ya… Waktu itu sih biasa saja. Segitu-segitu aja./
Kemudian kan sudah ada anak, kegiatan semakin rumit. /Tapi
seneng.. beruntung apalagi punya anak laki dan perempuan, ada
yang nglanjutin. /Tapi kegiatan makin rumit./ Mau gimana lagi.

BGA menyatakan bahwa ketika
dirinya telah memiliki anak
dirinya merasa senang dan
beruntung karena ada yang
melanjutkan keluarganya. Namun,
BGA juga merasa kegiatannya
semakin rumit dan tidak dapat
dihindari.

BGA mengalami perasaan yang
ambivalen, yaitu antara perasaan
senang dan beruntung, tetapi juga
merasa semakin rumit dengan
kegiatannya setelah memiliki
anak. BGA merasa tidak mampu
menghindari kerumitannya dalam
menjalani peran.

12.

Biasa, suami saya sebagai kepala rumah tangga. Saya walaupun
kerja juga, ya biasa aja, dia yang jadi kepala.

BGA menyatakan
bahwa
meskipun BGA berstatus sebagai
Purusa, peran suami-istri yang
dialaminya sama seperti peran
suami-istri pada perkawinan biasa
yaitu suami BGA sebagai kepala
keluarga.

12+13+14+15+16+17+18+19
BGA menjalani peran tradisional
dalam keluarganya. Meskipun
BGA berstatus sebagai Purusa dan
berpenghasilan lebih besar peran
kepala keluarga tetap dijalankan
oleh suami BGA. Ketika suami
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13.

Memang sih dulu pertama-pertama menikah gaji saya lebih
besar dari gaji suami. Ya saya yang beliin anak susu, dia tetep
perannya, ikut juga menafkahi. Pas uang saya lebih, itulah yang
dipakai.

BGA menyatakan bahwa pada
masa awal perkawinannya, BGA
dan suami secara bersama-sama
menafkahi keluarganya.

14.

Lalu suami buka usaha sendiri, dia yang lebih besar
penghasilannya, akhirnya dia merasa bisa menghidupi keluarga,
sanggup menanggung anak-anak. Akhirnya anak besar, saya
disuruh berhenti kerja karena anak sudah mau sekolah.

BGA menyatakan bahwa ketika
suaminya
merasa
sanggup
menanggung keluarga dirinya
disuruh berhenti bekerja dan fokus
dalam merawat anak.

15.

Saat saya kerja, neneknya yang ngasuh, pada saat ada orang BGA dibantu oleh sang ibu
ngelah gae (punya hajatan atau acara keagamaan) saya libur. selama menjalankan peran.
Malu saya libur, libur, libur terus akhirnya disana lah saya
memutuskan untuk berhenti kerja.

16.

Tapi dengan catatan juga sih. Takut rasanya karena minta uang
terus sama suami, malu saya. Kadang-kadang kan rasanya
seperti itu karena kita sudah biasa kerja, sekarang minta uang
sama suami kan nggak enak. Pokoknya nanti kalau anak sudah
besar saya akan kerja lagi. Suami mengijinkan.

BGA menyatakan bahwa dirinya
merasa takut, malu dan tidak enak
pada suaminya karena terus
meminta uang pada suaminya
semenjak dirinya tidak bekerja.
Untuk
mengatasi
perasaan
tersebut, BGA mengutarakan
keinginannya
untuk
bekerja
kembali.

17.

Setelah anak kedua saya berusia dua tahun, saya kerja lagi.
Baru beberapa bulan, tidak bisa lagi, ndak dah bisa. Anak saya
sakit keduanya. Saat anak kedua-duanya sakit, mana waktu itu
sedang ada yang ngelah gae. Ibu saya ngasuh sambil ngopin

BGA menyatakan bahwa dirinya
sempat bekerja kembali. Namun,
ketika anak-anaknya sakit dan
secara bersamaan ada kegiatan

BGA merasa sanggup menangung
keluarga, peran BGA mengalami
perubahan dari yang dulunya juga
sebagai wanita karir menjadi ibu
rumah tangga. BGA mengalami
perasaan takut, malu, dan tidak
enak ketika dirinya meminta uang
pada suami karena sudah tidak
bekerja.
BGA
berusaha
melakukan negosiasi agar dirinya
dapat kembali bekerja pada
suaminya dan berhasil. Kegagalan
BGA dalam menjalakan peran
sebagai ibu rumah tangga,
anggota adat dan wanita karir
secara
bersamaan
telah
dialaminya dua kali. Akhirnya
BGA
memutuskan
untuk
mengalah dengan mengutamakan
perannya sebagai ibu rumah
tangga sampai saat ini. Dalam
menjalankan perannya, BGA juga
merasa tidak nyaman apabila
peran dirinya di adat sering
digantikan oleh sang ibu sehingga
dirinya tetap ikut berpartisipasi
diwaktu-waktu tertentu.
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(bantu-bantu ditempat yang punya gae). Akhirnya saya tidak
bisa bagi waktu, saya mengalah. Ah sudah lah.. saya khusus
ngasuh anak, ngerjain kerjaan rumah tangga, neneknya khusus
ngopin-ngopin, nyait, dan sebagainya. Sampai hari ini masih
begitu.

adat, subjek tidak bisa membagi
waktu meskipun perannya sudah
dibantu oleh ibu subjek. BGA
memutuskan berhenti bekerja
untuk yang kedua kalinya. Selama
mengalami perkawinan Nyentana,
subjek selalu dibantu oleh ibunya
dalam menjalankan banyak peran.

18.

Saya memang beginikan suami saya, masih ada ajik (ayah BGA meminta suaminya untuk
subjek), saya minta suami saya kerja saja. Jangan dah kamu bekerjasama dengan sang ayah
dateng, kamu khusus kerja aja, malamnya baru kamu datang dalam menjalankan peran.
ngopin. /Kalau siangnya semua saya ajak adat, siapa yang ta
suruh kerja? Mau makan apa?

19.

...saya cuma datang ke yang punya gae diwaktu-waktu tertentu
aja.Kan saya juga nggak enak kalau ibu saya aja yang terus ke
situ. Di hari H, barulah saya ikut bantu di tempat yang punya
gae dari pagi, permisi sebentar hanya untuk jemput anak.
Berarti ibu tetep terjun, hanya saja tidak sepenuhnya
karena masih bisa giliran dengan ibu anda?Ya..gitu
dah..tetep saya, apalagi jadi adat kemarin.

BGA menjalani peran di adat
dengan dibantu oleh ibunya. BGA
hanya datang di waktu-watu
tertentu, selebihnya peran BGA
digantikan oleh sang ibu. BGA
merasa
tidak
enak
pada
masyarakat adat apabila peran
dirinya di adat sepenuhnya
diwakili oleh sang ibu.

20.

Hambatannya...diselingkuhi. Itu hambatan terbesar. Saya
pacaran dari tahun Sembilan puluh, dari SMA kelas dua,
sampai menikah. Berarti saya mengenal suami saya, delapan
tahun saya pacaran, tiga belas tahun menikah berarti dua puluh
dua tahun tau karakter dia. Jeleknya saya, jeleknya dia,

Suami BGA berselingkuh dengan
teman BGA sendiri. BGA merasa
lingkungan tempat tinggalnya
tidak beres.

20+21 BGA mengalami perasaan
kecewa terhadap perselingkuhan
yang dilakukan oleh suaminya
dengan teman dekat BGA. BGA
mengajukan permintaan untuk
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kebaikan saya, kebaikan dia sebenarnya sama-sama sudah tau
dari kecil gitu lho...pasti mengalami aja hal seperti itu. Apalagi
sekarang lingkungan sudah nggak beres disini.
21.

Lalu saya bilang, "Sudahlah gus, karena saya tidak mau
dikecewakan, tiyang sudah bilang dulu, kita menikah dengan
cinta, kita menikah tidak ada ndak unsur paksaan, kita menikah
ndak ada ndak.. oh anda harus ke rumah saya, kan tidak. Cuma
satu perjanjian kita dulu, jangan saling menyakiti. Tiyang juga
dulu pacaran cuma mengenal satu laki-laki. Anda pun begitu
ajak tiyang, tidak ada perempuan lain. Kamu sekarang
istilahnya berkhianat ke saya. Tapi sudah lah gus sampai
disini!" Tapi suami saya tidak mau."Pokoknya saya tidak mau
seperti ini, tiyang sering malem-malemnya tidak sadar gek,
disaat sadar saya tidak mau seperti ini", begitu kata suami saya.
Saya taunya karakter dia baik. Lalu saya berobat ke Bli itu,
tyang ndak lagi berobat kemana-mana, karena tiyang yakin tu
dah… Bli itu menasehati saya, bahwa ini namanya godaan
hidup, semua orang pasti akan mengalaminya.

22.

Ada lagi yang lain? Apa ya... karena saya dan suami satu gen,
makanya anak saya dua-duanya gatal dik. Anak-anak saya
alergi dari kecil sampai saya pusing mencari dokter kulit.
Sampai bosen. Sampai akhirnya temen nyaranin ke klinik dan
akhirnya cocok disitu. Mungkin dikasihani sama Bhatara
(Tuhan) sudah berobat kemana-mana hehehe..

berpisah pada suaminya. Diduga,
keyakinan subjek bahwa dirinya
telah mengenal karakter suaminya
dengan baik dan adanya cobaan
BGA merasa kecewa, tersakiti dan hidup menyebabkan BGA pada
dikhianati sehingga meminta akhirnya
mempertahankan
bercerai. Namun, Suami BGA keutuhan perkawinan Nyentana.
menolak bercerai. Meskipun
demikian BGA merasa yakin
bahwa suaminya orang yang baik.
BGA lalu berkonsultasi ke nonmedis. BGA juga yakin dengan
nasehat orang yang ia mintai
tolong
bahwa
yang
perselingkuhan
suami
BGA
merupakan
godaan
perkawinannya.

BGA mengalami kesulitan akibat
resiko dari perkawinan Nyentana
yang dilakukan dengan suami
yang masih ada hubungan genetik.
Anak-anak BGA mengalami
alergi.

22 Perkawinan Nyentana yang
dilakukan dengan pasangan yang
masih ada hubungan genetik
menyebabkan BGA mengalami
kesulitan
dalam
mengobati
penyakit genetik yang diderita
anak-anaknya.
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Struktur Umum Subjek BGA
Struktur Umum
Masa sebelum menikah
hingga
pengambilan
keputusan:

Uraian

-saling cinta

"Saya jalani aja, saya pacaran.
Kita suka sama suka.
...kita menikah dengan cinta,.."

-peran pengganti

"Karena dulunya begini, kakak saya yang pertama mau
nyari Sentana. Kakak saya merasa tidak sreg karena
pacarnya orang Jaba, dia menikah biasa. Saya kan lima
bersaudara, kakak yang kedua, ketiga, dan keempat
sudah menikah duluan. Kakak saya yang pertama kan
rencana cari Sentana, akhirnya menikah."

-merasa didesak
"Kalau saya, keinginan saya sendiri dulunya tidak ada
-harus
menjalankan ke arah Nyentana."
tanggung jawab
"Satu-satunya kan harus saya yang di rumah.
Seandainya pun saya yang ikut ke suami kan tidak
boleh, karna ibu saya dari situ. Istilahnya meulihang
(dikembalikan). Karena ibu saya asalnya dari rumah
sana (dari pihak suami), maka satu-satunya jalan, suami
saya yang ke tempat saya."
-kekhawatiran suami

Cuma dia (suami) agak sedikit begini, "bakalan gimana
saya ya?" Cuma sih awal-awal, saya dan suami
bercakap-cakap, "duh.. kamu Nyentana"

-pasrah

"saya bilang, lalu siapa lagi? Terserah kamu aja"

-merasa dipermudah

"Nggak nyangka begini jalannya. Anak paling kecil
pada akhirnya punya pacar yang masih ada hubungan
keluarga. Tanpa terduga gitu."

-merasa senang

"Biasa aja..senang aja sih.. ah dia jadinya ke tempat
saya, begitu jadinya. Senang aja sih."

Setelah melakukan
perkawinan hingga saat ini:
-merasa tidak mengalami
perubahan

"Karena dengan saudara, sama aja. Kalau saya biasa.
Antara keluarga saya dengan keluarga dia anggap satu,
tidak pernah putus dari dulu gitu lho..buyut saya dari
situ, apa segala macem dari situ, akhirnya kita merasa
keluarga dekat. Orang tuanya ayah saya toh bukan
orang lain. Apa ya..istilahnya perkawinan Sentana saya
ini artinya masih dalam satu keluarga."

-mampu melebihi kriteria
keluarga

"Ya bersyukur ada yang di rumah. Bersyukur masih ada
yang meneruskan. Beruntungnya lagi masih saudara
gitu. "Untung pacarnya masih ada hubungan keluarga,
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apalagi punya anak laki."
-menjadi kebanggaan

"Akhirnya begini, tidak putus harapan orang tua
ternyata anak yang paling kecil punya pacar di rumah."

- merasa berjodoh

"Eh ternyata saya yang dengan keluarga. Mungkin
leluhur ngasi tau semua begitu sehingga akhirnya saya
berjodoh dengan yang masih ada hubungan keluarga.
Semua tadinya berpikir bahwa saya dijodohkan. Padahal
ndak."

- senang, beruntung

"...seneng.. beruntung apalagi punya anak laki dan
perempuan, ada yang nglanjutin."

- rumit
-pasrah dengan keadaan

"Kemudian kan sudah ada anak, kegiatan semakin
rumit. Tapi kegiatan makin rumit. Mau gimana lagi."

-peran tradisional

"Biasa, suami saya sebagai kepala rumah tangga. Saya
walaupun kerja juga, ya biasa aja, dia yang jadi kepala."

-diri menjadi pelengkap

"Memang sih dulu pertama-pertama menikah gaji saya
lebih besar dari gaji suami. Ya saya yang beliin anak
susu, dia tetep perannya, ikut juga menafkahi. Pas uang
saya lebih, itulah yang dipakai.
...akhirnya dia merasa bisa menghidupi keluarga,
sanggup menanggung anak-anak. Akhirnya anak besar,
saya disuruh berhenti kerja karena anak sudah mau
sekolah."

- malu, takut, tidak enak

"Tapi dengan catatan juga sih. Takut rasanya karena
minta uang terus sama suami, malu saya. Kadangkadang kan rasanya seperti itu karena kita sudah biasa
kerja, sekarang minta uang sama suami kan nggak enak.
"

-bernegosiasi
-dukungan suami

"Pokoknya nanti kalau anak sudah besar saya akan kerja
lagi. Suami mengijinkan."

-mendapatkan bantuan ibu

"Saat saya kerja, neneknya yang ngasuh, pada saat ada
orang ngelah gae (punya hajatan atau acara keagamaan)
saya libur."

-merasa malu di tempat
kerja dan gagal
menjalankan banyak peran

"Malu saya libur, libur, libur terus akhirnya disana lah
saya memutuskan untuk berhenti kerja."
Setelah anak kedua saya berusia dua tahun, saya kerja
lagi. Baru beberapa bulan, tidak bisa lagi, ndak dah bisa.
Anak saya sakit keduanya. Saat anak kedua-duanya
sakit, mana waktu itu sedang ada yang ngelah gae. Ibu
saya ngasuh sambil ngopin (bantu-bantu ditempat yang
punya gae). Akhirnya saya tidak bisa bagi waktu,..."

-bersikap mengalah
-berbagi peran dengan ibu

"saya mengalah. Ah sudah lah.."
"saya khusus ngasuh anak, ngerjain kerjaan rumah
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tangga, neneknya khusus ngopin-ngopin, nyait, dan
sebagainya. Sampai hari ini masih begitu.
-membutuhkan bantuan
orang lain

"Saya memang beginikan suami saya, masih ada ajik
(ayah subjek), saya minta suami saya kerja saja. Jangan
dah kamu dateng, kamu khusus kerja aja, malamnya
baru kamu datang ngopin. Kalau siangnya semua saya
ajak adat, siapa yang ta suruh kerja? Mau makan apa?
/Lalu saya berobat ke Bli itu,... karena tiyang yakin tu
dah…"

-sulit menjalani peran adat

"Kalau siangnya semua saya ajak adat, siapa yang ta
suruh kerja? Mau makan apa? Di adat kan susah."

-merasa tidak enak jika
tidak berpartisipasi

"Kan saya juga nggak enak kalau ibu saya aja yang terus
ke situ."

-berusaha dinilai positif

"Di hari H, barulah saya ikut bantu di tempat yang
punya gae dari pagi,...
Di adat saya bisa-bisa aja tapi kan malah di usaha milik
suami saya yang tidak bisa saya datangi.
Apalagi kalau tidak kelihatan, semua orang pasti mikir,
bilang “Saya juga bisa kalau kerja aja, nyari uang aja,
tidak usah datang”, kan gitu tanggapan yang lain kalau
kita tidak datang berpartisipasi."

-merasa ditanggapi
baik/positif di adat

"Oh kalo saya tidak sih. Saya bisa mengatur waktu,
seperti sekarang ini, tar malem saya ngopin. Kalo di hari
H saya dari pagi datang. Ndak sih.. kalo saya sih
anaknya rajin. Orang tau karakter saya anaknya rajin.
Kalau yang lain yang orangnya malas-malas yang
dibegitukan."

-suami berselingkuh

"Hambatannya...diselingkuhi. Itu hambatan terbesar."

-merasa diri sebagai
pengacau keharmonisan
keluarga

"Satu tahun pertama ini kejadiannya, kan tiyang sakit
perut dan sakit kepala tu tetep gitu aja. Kadang ndak
percaya gek, malam minggu tetep tiyang. Malam
minggu ni tiyang kal pesu. Bisa saya mendadak ni
sakit. Tiyang dan keluarga jadi batal pergi. Tiyang jadi
pengacau keharmonisan rumah tangga."

-kecewa

"Lalu saya bilang, Sudahlah gus, karena saya tidak mau
dikecewakan,
Cuma satu perjanjian kita dulu, jangan saling menyakiti.
Kamu sekarang istilahnya berkhianat ke saya."
"Apalagi sekarang lingkungan sudah nggak beres
disini."
"Sama perempuan itu, temen tiyang sendiri. Temen
baik. Tiyang tidak tau, mereka baik-baik saja. Bukan
dengan tiyang aja, dengan keluarga disini juga dia baik
gitu lo..
...kok anda jahat sekali, sampai anda berbuat seperti itu,

-tersakiti
-dikhianati
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sampai anda berbuat menyakiti dengan ilmu blackmagic..."
-meminta bercerai

"Tapi sudah lah gus sampai disini!"

-berusaha menerima

"Jeleknya saya, jeleknya dia, kebaikan saya, kebaikan
dia sebenarnya sama-sama sudah tau dari kecil gitu
lho...pasti mengalami aja hal seperti itu
Tapi suami saya tidak mau.
Saya taunya karakter dia baik.
Lalu saya berobat ke Bli itu,... karena tiyang yakin tu
dah… Bli itu menasehati saya, bahwa ini namanya
godaan hidup, semua orang pasti akan mengalaminya."

- perkawinan genetik
beresiko

"karena saya dan suami satu gen, makanya anak saya
dua-duanya gatal dik. Anak-anak saya alergi dari kecil
sampai saya pusing mencari dokter kulit. Sampai tes
darah. Itu dah.. karena satu gen, satu gen yang jelek saja
yang diambil, kata dokternya gitu. Semua tes dijalani
sama anak saya, mulai dari tes tepung dan tes yang lainlainnya."

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
110

LAMPIRAN III
SUBJEK 3 (BYT)
DATA INTERVIEW
WAKTU WAWANCARA

: (1) 6 MEI 2013 PK.10.00-11.35 WITA, (2) 7 MEI 2013 PK. 10.55-11.30 & 15.45-16.12 WITA

LOKASI WAWANCARA

: KEDIAMAN SUBJEK

USIA PERKAWINAN

: 6 TAHUN

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VERBATIM
Bagaimana awal mula perkawinan Nyentana yang anda jalani? Perkawinaan ini terjadi tidak atas dasar cinta./ Dulu waktu saya
masih gadis, orang tua berpesan, harus ada salah satu yang tinggal di rumah./ Trus kakak saya duluan nikah. Jadi mau ndak mau saya
yang nyari sentanaan./ Ragu- ragu.. apa dapat atau ndak. Berusaha nyari...nyari uang juga biar ada modal nikah./ Bagaimana
perasaan anda saat itu? Beban jadinya. Sulit nyari. Pacar-pacar yang itu itu ndak ada yang mau ikut saya./ Ya...sampai umur tiga
puluh satu baru dapat karena dijodohkan. Ada temen nyariin./ Dia bilang anaknya itu polos, rajin. ya saya pikir nggak ada salahnya
coba dulu./ Cuma pacaran sebentar, tapi pacaran gapi, artinya ya..sekedar pacaran lah../ Bagaimana respon keluarga saat itu terkait
Perkawinan Nyentana anda? Keluarga seneng waktu itu karena sudah dapat. Ada harapan untuk nglanjutin keturunan di rumah. /Ya
waktu itu yang ada di pikiran saya cuma mau biar bisa bahagiain orang tua. /Dikasi tau juga kalau cinta itu bisa tumbuh nanti seiring
berjalannya waktu kan bareng-bareng terus nanti. Waktu itu ya karna dibilang apa istilahnya tu.. cinta tumbuh kalau udah barengbareng. Siapa yang bilang begitu? Orang tua.. nah dari beberapa keluarga juga.. /Sempat kakak ipar saya ngasi tau, dia bikin prediksi
pas liat calon suami saya. Dia udah bilangin kalau karakter suami saya kira-kira begini, ya seperti sekarang ni dah. /Apa saya mau
nerima atau tidak. Disuruh pikir-pikir dulu./ Akhirnya saya pilih untuk nikah aja.. karna faktor umur juga./ Setelah resmi menikah
apa yang anda alami? Ya... sampai saat ini ndak bisa mencintai suami./ Cuma awal-awal pas nikah memang rajin, sering bantubantu...tapi sekarang sering ngelawan, ngelawan orang tua. Bikin saya kesel. Sering membantah-membantah./ Sejak kapan suami
anda berubah? /Sejak.. nggak sampai enam bulan..ya cuma sebentar baiknya. /Dia nggak terlalu peduli sama anak. Tidak
bertanggung jawab sama keluarga secara materi. Kasih sayangnya ndak ada. Kurang bisa berkomunikasi sama keluarga. /Sudah sering
saya ngajak berdiskusi, tapi dia nggak mau tau./ Saya pernah bilang harapan saya ke dia biar dia yang jadi kepala rumah tangga..tapi
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

dia selalu bilang "yang kan nak Nyentana" (lho..saya kan Nyentana!) selalu bilang gitu./ Apa sih sebenernya yang dia cari dibalik dia
bilang begitu terus? itu dah yang saya nggak tau, ada apa sama Nyentana yang dia maksud./ Biarpun Nyentana kan cuma status aja
saya laki-laki pas nikah. Pas berumah tangga kan dia tetep sebagai laki-laki, saya perempuan yang ngasuh anak, ngurus rumah tangga,
bantu cari nafkah./ Tiap kali ajak ngomong ndak bisa. Pokoknya ndak mau tau dia./ Apa peran anda di dalam keluarga? Saya
jadinya yang kerja, nyari uang, ngasuh anak juga... sebagai istri sekaligus sebagai penanggung jawab keluarga, menafkahi keluarga
termasuk kedua orang tua saya./ Bersyukur sekarang punya anak ada yang menghibur..bagi saya cewek cowok sama, yang penting ada
keturunan./ Bersyukur juga ada kakiangnya (bapak subjek) yang bantuin ngasuh anak./ Saya kan nggak bisa meninggalkan pekerjaan
saya apa lagi kalau orderan lagi banyak pas mau deket-deket rahinan (hari raya)./ Bagaimana perasaan anda saat anda punya
anak? Ya seneng.. keluarga seneng banget. Kalau dulu kan sedih karena sempat ditinggal sama anak pertama. Nyesel karena pas
hamil pertama sering sedih karena belum bisa menerima sikap suami. Mungkin karena itu jadi kehamilan ada gangguan, rasa
bersalah../ Kehamilan kedua belajar menyabarakan diri, biar nggak terulang./ Bagaimana perasaan anda dalam menjalani peran
tersebut? Ya bersyukur juga dikasi rejeki bisa menafkahi keluarga./ Agak berat juga karena berharap dari suami bisa membantu./ Apa
peran anda di masyarakat setelah menjalani Perkawinan Nyentana? Pas nikah sudah resmi jadi anggota adat, tapi nggak ikut
ngopin-ngopin di banjar. Karena kebetulan anak masih kecil, jadi tidak begitu dimasyarakat. /Karena kan ibu saya masih diperlukan
oleh masyarakat. Karena ibu jadi serati. Jadi kalau ada kegiatan di adat dia harus ikut karena diperlukan sama adat./ Kalau mebanten
di rumah kadang saya, kadang ibu saya. Tapi seringan ibu saya./ Bagaimana respon masyarakat setelah perkawinan Nyentana
anda? Banyak yang bilang "beruntung", dan nah...syukur dapat. Respon anda saat dibilang begitu? Ya saya ngucapin terima kasih,
dan tolong doain biar langgeng. Itu awal-awalnya../ tapi setelah itu, agak nyesel juga kita pacaran dari awal karena sifatnya./ Pernah
timbul niat untuk pisah...sudah ada sekitar empat kali saya suruh dia pulang. Ya artinya bukan empat kali berturut-turut, dalam waktuwaktu tertentu tu sudah empat kali pernah keluar dari mulut saya./ Dia diem aja trus pergi. /Saking marahnya... itu dah waktu dia
ngelawan orang tua saya. Miih jek marah sekali saya denger dan liat sendiri dia kayak gitu sama orang tua. Berani sekali dia kayak
gitu./ Saya aja nggak pernah kasar sama orang tua./ Bagaimana respon krama adat, kan anda jarang terjun ke masyarakat?
Responnya? ndak ada.. biasa aja.. karena kan mereka membutuhkan ibu saya kalau sedang ada hari raya. Ndak tau apa ada yang
ngomongin saya apa gimana... selama ini nggak pernah ada yang bicara ke saya sih. /Ada lagi hambatan yang lain yang anda
temui? Itu dah hambatannya disuami. Pada waktu kerjaan lagi banyak-banyaknya dia nggak ada inisiatif sedikitpun untuk bantuin
saya. Malah dia nongkrong di warung depan toko, sampai kakak saya yang bantuin di toko bilang gini "dia itu kok nggak bantuin ya..
padahal dia liat sendiri kita semua lagi sibuk banget ada banyak pelanggan yang dateng." Ya..gitu dah dia nggak ada ngertinya sama
sekali./ Lalu bagaimana perasaan anda saat itu? Ya.. mau bagaimana lagi, begitulah dia./ Pernah saya sampai ngasi tau ke
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

kakaknya dia yang menikah ke Bengkel. Minta tolong biar dia bilangin ke suami. Mereka juga udah nyoba bantuin buat bilangin.
Soalnya kakak ipar suami pernah liat dia nonton Joged Bumbung malem-malem sama temen-temennya. Nah kan kakak yang disana
berpikir jadinya, dia udah punya anak tapi kok masih aja pergi malem, bukannya di rumah. /Semenjak itu kayaknya suami saya
menjauh sama kakaknya yang di sana./ Selain itu dia juga sering ngomong sama orang-orang. Dia bilang kalau saya itu pelit, nggak
pernah ngasi dia uang./ Kan berbalik, seharusnya suami yang menafkahi./ Sampai pernah dia itu tak suruh bawa pesanan ke kakak
yang bantuin saya jarit. Nah disana kan dia ditanya-tanya sama keluarga di sana. Dia cerita kalau saya setiap ngasi uang ke dia cuma
dikit-dikit./ Akhirnya kakak saya yang di sana yang bantuin di toko yang tau sebenarnya di keluarga ini seperti apa marah dia. Di
hadapan keluarga di sana suami saya dimarahin. Makanya kakak sepupu saya yang bantuin di toko nggak pernah peduli sama dia.
Katanya nggak tau diuntung./ Dari mana anda tau kejadian itu? Kakak sepupu saya yang cerita langsung Bagaimana perasaan
anda saat tahu kejadian itu? Ngeng atie... malu saya jadinya karena dia, itu kan masalah dirumah kok malah dibicarakan keluar.
Nggak habis pikir ternyata di luar dia seperti itu ngomongnya.../ Sejauh ini, bagaimana perasaan anda? Sampai saat ini saya nggak
bisa mencintai suami./ Malah saya benci jadinya setelah perlakuan dia ke orang tua saya. Sedih orang tua saya digituin./ Sudah sering
ta ajak ngobrol, biar dia bisa komunikasi, belajar membangun komunikasi, belum apa-apa dia udah bilang capek lah.. ini lah../ saya
kan maunya kita belajar komunikasi. Biar dia itu ngerti, biar dia mau nafkahin, ya bantu-bantulah, tanpa harus dia merasa terpaksa.
Gantiin kerja bapak saya juga sebagai laki-laki kan../ dia kerja sih kerja, tapi hasil kerjanya nggak pernah dirasain sama keluarga./
Ndak tau uangnya dipakek apa./ Mending kalau dia pernah ngasi uangnya ke saya untuk sekedar makan, kalau gitu kan senenglah..
kita sama-sama menafkahi./ Kalau dia pulang kerja, bukannya anaknya yang dia cariin. Pulang-pulang duduk-duduk dah dia di
warung. Bukannya tanya anaknya dimana, udah mandi apa belum.../ Selain hambatan dari suami, ada lagi nggak? Nggak sih.. Nah
karena dek sudah dewasa.. saya berani bilang sampai sejauh ini. Karena masalah ini, jadi mempengaruhi juga dalam hubungan suami
isri. Terus terang aja, setiap kali melakukan, saya merasa terpaksa... karena statusnya suami istri ya nggak bisa menolak kalau dia
minta. Saya nggak bisa melakukan dengan perasaan suka. gitu jadinya..mungkin saking sudah terlanjur nggak bisa mencintai suami.../

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
113

ANALISIS DATA SUBJEK 3 (BYT)
NO.

1.

2.

3.

TRANSFORMASI DATA SUBJEK BYT

menyatakan
bahwa 1+2+3+4+6+7+8
Bagaimana awal mula perkawinan Nyentana yang BYT
anda jalani? Perkawinaan ini terjadi tidak atas dasar perkawinan Nyentana yang
BYT dihadapkan pada situasi yang memaksa
cinta.
dijalaninya tidak didasari cinta.
dirinya untuk melakukan perkawinan
Dulu waktu saya masih gadis, orang tua berpesan, BYT menyatakan bahwa kedua Nyentana karena kakak perempuannya telah
harus ada salah satu yang tinggal di rumah. Trus orang tuanya mengharuskan menikah lebih dulu dan orang tuanya
kakak saya duluan nikah. Jadi mau ndak mau saya salah satu diantara subjek dan mengharuskan salah satu diantara BYT dan
yang nyari sentanaan. Ragu- ragu.. apa dapat atau kakaknya
harus
melakukan saudaranya untuk melanjutkan keturunan
ndak. Berusaha nyari..nyari uang juga biar ada modal perkawinan Nyentana. BYT keluarganya. BYT mengalami keragu-raguan
nikah.
terjebak dalam situasi yang dan merasa terbebani karena mengalami
mengharuskan
ia mencari kesulitan dalam mencari Sentana Nyeburin.
Sentana
Nyeburin
karena BYT telah beberapa kali mengalami
kakaknya telah menikah lebih kegagalan karena pacar-pacar BYT menolak
dulu. Selama mencari Sentana menjalani sistem perkawinan Nyentana.
Nyeburin BYT diliputi keragu- BYT juga mempersiapkan diri secara materi
raguan.
BYT
juga untuk membiayai perkawinannya.
mempersiapkan
diri
secara
BYT
menyatakan
bahwa
dirinya
materi untuk membangun suatu
mendapatkan laki-laki yang mau diajak
keluarga.
Nyentana ketika dirinya berusia 31 tahun
Bagaimana perasaan anda saat itu? Beban jadinya. BYT menyatakan bahwa dirinya berkat perjodohan yang dilakukan oleh
Sulit nyari. Pacar-pacar yang itu itu ndak ada yang merasa terbebani dengan situasi temannya.
mau ikut saya.
tersebut.
BYT
mengalami
BYT menyetujui perjodohannya karena
kesulitan dalam mencari Sentana
temannya menilai laki-laki yang dijodohkan
Nyeburin. Beberapa kali BYT
mengalami kegagalan karena
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4.

Ya...sampai umur tiga puluh satu baru dapat karena
dijodohkan. Ada temen nyariin. Dia bilang anaknya
itu polos, rajin. ya saya pikir nggak ada salahnya coba
dulu. Cuma pacaran sebentar, tapi pacaran gapi,
artinya ya..sekedar pacaran lah..

5.

Bagaimana respon keluarga saat itu terkait
Perkawinan Nyentana anda? Keluarga seneng
waktu itu karena sudah dapat. Ada harapan untuk
nglanjutin keturunan di rumah.

pacar-pacar BYT sebelumnya polos dan rajin.
tidak mau Nyentana.
Selama proses pengambilan keputusan, BYT
BYT menyatakan bahwa dirinya dibantu oleh kakak iparnya dalam
mendapatkan laki-laki yang mau memprediksi karakter calon suaminya. BYT
diajak Nyentana ketika dirinya dihadapkan pada situasi dimana kakak ipar
berusia
31
tahun.
BYT BYT masih memberikan pilihan antara
menyatakan bahwa perkawinan menerima calon yang dijodohkan atau tidak.
Nyentana yang dilakukannya Selain karena tidak memiliki pilihan selain
keputusan
untuk
segera
didasari atas perjodohan yang Nyentana,
dilakukan oleh temannya. BYT melakukan Nyentana diambil BYT karena
menyatakan bahwa berdasarkan BYT menyadari bahwa umurnya sudah tidak
penuturan temannya, laki-laki muda lagi, keinginan untuk secepatnya
yang akan dijodohkan dengan membahagiakan orang tua, dan adanya
dirinya merupakan anak yang harapan bahwa cinta suami-istri akan tumbuh
polos dan rajin. BYT menjalani seiring kebersamaan yang akan dilalui.
pacaran
singkat.
BYT
menyatakan
bahwa dirinya
maupun
pasangannya
tidak
menjalani masa pacaran secara
serius.
Perkawinan Nyentana yang
dijalani BYT disambut oleh
keluarganya dengan perasaan
senang
karena
harapan
keluarganya tercapai.

5
Perkawinan Nyentana yang dijalani BYT
disambut oleh keluarganya dengan perasaan
senang karena BYT mampu memenuhi
harapan keluarganya.
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6.

Ya waktu itu yang ada di pikiran saya cuma mau biar BYT menyatakan bahwa dirinya
bisa bahagiain orang tua.
hanya berpikir untuk dapat
membahagiakan orang tuanya.
Dikasi tau juga kalau cinta itu bisa tumbuh nanti
seiring berjalannya waktu kan bareng-bareng terus Secara implisit orang tua dan
nanti. Waktu itu ya karna dibilang apa istilahnya tu.. sebagian keluarga BYT sangat
cinta tumbuh kalau udah bareng-bareng.
menaruh harapan agar BYT
segera
memutuskan
untuk
Siapa yang bilang begitu?
Nyentana dengan laki-laki yang
dijodohkan. BYT diberi nasehat
Orang tua.. nah dari beberapa keluarga juga..
bahwa
cinta
di
dalam
perkawinan akan ada seiring
kebersamaan.

7.

Sempat kakak ipar saya ngasi tau, dia bikin prediksi
pas liat calon suami saya. Dia udah bilangin kalau
karakter suami saya kira-kira begini, ya seperti
sekarang ni dah. Apa saya mau nerima atau tidak.
Disuruh pikir-pikir dulu.

8.

Akhirnya saya pilih untuk nikah aja.. karna faktor BYT
menyatakan
bahwa
umur juga.
keputusan
melakukan
perkawinan Nyentana dengan
suaminya saat ini juga karena
didorong oleh pertimbangan
umur BYT yang semakin

Selama proses pengambilan
keputusan, BYT dibantu oleh
kakak
iparnya
dalam
memprediksi karakter calon
suaminya.
BYT
diberi
kesempatan
untuk
memilih
antara melanjutkan hubungannya
ke perkawinan atau tidak oleh
kakak iparnya.
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dewasa.
9.

10.

11.

Bagaimana respon masyarakat setelah perkawinan
Nyentana anda? Banyak yang bilang "beruntung",
dan nah...syukur dapat. Respon anda saat dibilang
begitu? Ya saya ngucapin terima kasih, dan tolong
doain biar langgeng.

BYT menyatakan bahwa banyak
orang-orang mengatakan bahwa
BYT
beruntung
karena
mendapatkan Sentana Nyeburin.
BYT merasa bersyukur karena
akhirnya mendapatkan Sentana
Nyeburin. BYT secara implisit
menaruh
harapan
pada
perkawinannya.

9
Banyak orang yang menyatakan bahwa BYT
beruntung karena mendapatkan Sentana
Nyeburin dan BYT merasa bersyukur. BYT
secara implisit menaruh harapan pada
perkawinannya.

Setelah resmi menikah apa yang anda alami? Ya... BYT menyatakan bahwa dirinya 10+11+12+13+14
sampai saat ini ndak bisa mencintai suami.
sejak menikah hingga saat ini
BYT menyatakan bahwa dirinya mengalami
tidak bisa mencintai suaminya.
perubahan perilaku pada suaminya. BYT
Cuma awal-awal pas nikah memang rajin, sering BYT menyatakan bahwa dirinya menyatakan bahwa lama-kelamaan suaminya
bantu-bantu...tapi sekarang sering ngelawan, ngelawan mengalami perubahan perilaku berubah dari sering membantu dalam
orang tua. Bikin saya kesel. Sering membantah- pada
suaminya.
BYT keluarga menjadi sering melawan dan
membantah.
menyatakan
bahwa
lama- membantah dirinya dan orang tua BYT. BYT
kelamaan suaminya berubah dari menyatakan bahwa suaminya merupakan
sering membantu dalam keluarga sosok yang tidak bertanggung jawab karena
menjadi sering melawan dan tidak ikut menafkahi keluarganya secara
membantah dirinya dan orang materi. BYT merasa suaminya tidak peduli
dan tidak memberikan kasih sayang kepada
tua BYT.
keluarganya. BYT merasa suaminya tidak
Perubahan
perilaku
yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang
ditujukan oleh suami BYT baik. Suami BYT sering menolak diajak
membuat BYT merasa kesal.
berdiskusi. Perubahan perilaku yang

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
117

12.

Sejak kapan suami anda berubah? Sejak.. nggak BYT
menyatakan
bahwa
sampai enam bulan..ya cuma sebentar baiknya.
perlakuan baik yang ditunjukkan
oleh
suaminya
hanya
berlangsung beberapa bulan
setelah resmi menikah.

13.

Dia nggak terlalu peduli sama anak. Tidak BYT
menyatakan
bahwa
bertanggung jawab sama keluarga secara materi.
suaminya merupakan sosok yang
tidak bertanggung jawab karena
Kasih sayangnya ndak ada.
tidak ikut menafkahi keluarganya
Kalau dia pulang kerja, bukannya anaknya yang dia secara materi. BYT merasa
cariin. Pulang-pulang duduk-duduk dah dia di warung. suaminya tidak peduli dan tidak
kasih
sayang
Bukannya tanya anaknya dimana, udah mandi apa memberikan
kepada keluarganya.
belum...

14.

Kurang bisa berkomunikasi sama keluarga. Sudah BYT juga menyatakan bahwa
sering saya ngajak berdiskusi, tapi dia nggak mau tau. suaminya
tidak
memiliki
kemampuan berkomunikasi yang
baik. Suami BYT sering menolak
diajak berdiskusi.

15.

Saya pernah bilang harapan saya ke dia biar dia yang
jadi kepala rumah tangga..tapi dia selalu bilang "yang
kan nak Nyentana" (lho..saya kan Nyentana!) selalu
bilang gitu.

BYT menyatakan bahwa dirinya
pernah
beberapa
kali
mengutarakan maksud agar
suaminya
berperan
sebagai
kepala keluarga. Akan tetapi,
suami BYT selalu menolak

ditujukan oleh suami BYT membuat BYT
merasa kesal. Hal ini juga yang membuat
BYT tidak bisa mencintai suaminya sampai
saat ini.

15+16+17+18+19+20+21+23+27+29+41+43
BYT pernah beberapa
membangun komunikasi
mengutarakan maksud
berperan sebagai kepala

kali mengajak
yang baik dan
agar suaminya
keluarga. Akan
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16.

Apa sih sebenernya yang dia cari dibalik dia bilang
begitu terus? itu dah yang saya nggak tau, ada apa
sama Nyentana yang dia maksud.

17.

Biarpun Nyentana kan cuma status aja saya laki-laki
pas nikah. Pas berumah tangga kan dia tetep sebagai
laki-laki, saya perempuan yang ngasuh anak, ngurus
rumah tangga, bantu cari nafkah.

18.

dengan alasan bahwa perkawinan tetapi, suaminya mengabaikan ajakan dirinya
yang
dijalaninya
adalah dan selalu menolak dengan alasan bahwa
perkawinan Nyentana.
perkawinan yang
dijalaninya
adalah
perkawinan
Nyentana.
Alasan
yang
BYT menyatakan bahwa dirinya diutarakan suaminya tersebut menjadikan
tidak
dapat
memahami BYT tidak dapat memahami suaminya. BYT
suaminya. BYT merasa ada merasa ada motif lain dibalik pernyataan
alasan
dibalik
pernyataan suaminya yang tidak ia ketahui sampai saat
suaminya yang tidak ia ketahui ini. BYT menyatakan bahwa seharusnya
sampai saat ini.
pembagian peran dalam perkawinan
BYT
menyatakan
bahwa Nyentana sama dengan peran tradisional
seharusnya pembagian peran yaitu laki-laki sebagai kepala keluarga,
dalam perkawinan Nyentana saling membantu dan menggantikan peran
sama dengan peran tradisional mertua laki-laki tanpa harus merasa terpaksa,
yaitu laki-laki sebagai kepala sedangkan perempuan sebagai ibu rumah
keluarga, perempuan sebagai ibu tangga dan membantu mencari nafkah.

rumah tangga dan membantu BYT berulang kali mengalami kegagalan
mencari nafkah.
dalam membagun komunikasi dengan
Tiap kali ajak ngomong ndak bisa. Pokoknya ndak BYT menyatakan bahwa dirinya suaminya. BYT sering menghadapi sikap
mau tau dia.
berulang
kali
mengalami suaminya yang tidak pernah peduli pada
kegagalan dalam membagun harapan BYT.
komunikasi dengan suaminya.
BYT
menyatakan
bahwa
suaminya tidak pernah peduli
pada keinginan BYT.

19.

Konflik peran dalam perkawinan Nyentana
menyebabkan BYT berperan sebagai ibu
rumah tangga sekaligus kepala keluarga yang
menafkahi dan bertanggung jawab penuh
Apa peran anda di dalam keluarga? Saya jadinya BYT
menyatakan
bahwa atas keluarga kecil dan kedua orang tuanya.
yang kerja, nyari uang, ngasuh anak juga..sebagai istri kejadian
ini
menyebabkan BYT megalami perasaan yang ambigu terkait
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sekaligus sebagai penanggung jawab keluarga, dirinya berperan sebagai ibu
menafkahi keluarga termasuk kedua orang tua saya.
rumah tangga sekaligus kepala
keluarga yang menafkahi dan
bertanggung jawab penuh atas
keluarga kecil dan kedua orang
tuanya.

20.

21.

22.

23.

Bersyukur sekarang punya anak ada yang BYT menyatakan bersyukur 24+25+26
menghibur..bagi saya cewek cowok sama, yang karena memiliki anak yang dapat
BYT pernah mengalami kesedihan karena
penting ada keturunan.
menghibur dan melanjutkan
anak
pertamanya
meninggal.
BYT
keturunannya.
mengalami penyesalan dan merasa bersalah
Bersyukur juga ada kakiangnya (bapak subjek) yang BYT
menyatakan
selama karena selama kehamilan anak pertama
bantuin ngasuh anak.
mengasuh anak, dirinya dibantu sering merasa sedih atas sikap buruk
suaminya yang belum mampu ia terima.
oleh ayah subjek.
BYT menduga perasaan sedih selama
Saya kan nggak bisa meninggalkan pekerjaan saya apa BYT menyatakan bahwa dirinya kehamilannya menjadi penyebab munculnya
lagi kalau orderan lagi banyak pas mau deket-deket tidak
dapat
meninggalkan gangguan kehamilan sehingga anaknya
rahinan (hari raya).
pekerjaannya.
meninggal. Dari pengalaman kehamilan
Bagaimana perasaan anda saat anda punya anak? BYT menyatakan bahwa dirinya pertama BYT belajar bersikap lebih sabar
Ya seneng.. keluarga seneng banget.
dan keluarga merasa sangat agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
senang ketika memiliki anak.

24.

peran yang dijalaninya. BYT menyatakan
bahwa dirinya dan keluarga merasa sangat
senang ketika BYT memiliki anak. BYT
merasa bersyukur karena mampu menafkahi
keluarga, memiliki anak yang dapat
menghibur dan melanjutkan keturunannya,
serta ayah BYT yang membantu dalam
mengasuh anaknya.
Namun, BYT juga
merasa berat karena harapan agar suaminya
mau bekerjasama menanggung keluarga
tidak terpenuhi.

Kalau dulu kan sedih karena sempat ditinggal sama BYT

pernah

mengalami
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anak pertama.

kesedihan
karena
pertamanya meninggal.

anak

25.

Nyesel karena pas hamil pertama sering sedih karena BYT meyatakan bahwa dirinya
belum bisa menerima sikap suami. Mungkin karena menyesal dan merasa bersalah
itu jadi kehamilan ada gangguan, rasa bersalah..
karena selama kehamilan anak
pertama dirinya sering merasa
sedih atas sikap buruk suaminya
yang belum dapat diterima. BYT
menduga perasaan sedihnya-lah
yang
menjadi
penyebab
munculnya gangguan kehamilan
sehingga anaknya meninggal.

26.

Kehamilan kedua belajar menyabarakan diri, biar BYT
menyatakan
bahwa
nggak terulang.
penyesalan pada kehamilan
pertama membuat dirinya belajar
agar tidak mengulang kesalahan
yang sama. Pada kehamilan yang
kedua, BYT bersikap lebih sabar.

27.

Bagaimana perasaan anda dalam menjalani peran
tersebut? Ya bersyukur juga dikasi rejeki bisa
menafkahi keluarga. Agak berat juga karena berharap
dari suami bisa membantu.

28.

Apa peran anda di masyarakat setelah menjalani BYT menyatakan bahwa ketika 28+29 Dalam menjalankan kegiatan
Perkawinan Nyentana? Pas nikah sudah resmi jadi menikah dirinya sudah resmi keagamaan di rumah, BYT juga sering

BYT mengatakan bahwa dirinya
merasa bersyukur karena mampu
menafkahi keluarga. Namun,
BYT merasa berat karena
harapan agar suaminya mau
membantu tidak terpenuhi.
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anggota adat, tapi nggak ikut ngopin-ngopin di banjar.
Karena kebetulan anak masih kecil, jadi tidak begitu
di masyarakat. Karena kan ibu saya masih diperlukan
oleh masyarakat. Karena ibu jadi serati. Jadi kalau ada
kegiatan di adat dia harus ikut karena diperlukan sama
adat. Kalau mebanten di rumah kadang saya, kadang
ibu saya. Tapi seringan ibu saya.

menjadi anggota adat. Akan
tetapi
BYT
tidak
ikut
berpartisipasi
karena
harus
mengasuh anaknya yang masih
kecil dan skill/peran ibu BYT
masih diperlukan oleh adat.
Dalam menjalankan kegiatan
keagamaan di rumah, BYT
sering dibantu oleh ibunya.

29.

Bagaimana respon krama adat, kan anda jarang
terjun ke masyarakat? Responnya? ndak ada.. biasa
aja.. karena kan mereka membutuhkan ibu saya kalau
sedang ada hari raya. Ndak tau apa ada yang
ngomongin saya apa gimana... selama ini nggak
pernah ada yang bicara ke saya sih.

BYT menyatakan bahwa dirinya
tidak
pernah
mendapatkan
respon negatif selama tidak ikut
berpartisispasi di adat sebab adat
masih membutuhkan keahlian
ibu subjek dalam pembuatan
sesajen.

30.

Itu awal-awalnya.. tapi setelah itu, agak nyesel juga BYT menyatakan bahwa dirinya
kita pacaran dari awal karena sifatnya.
merasa
menyesal
telah
berpacaran dan melanjutkan
hubungaannya sampai menikah.

dibantu oleh ibunya. Peran BYT dalam
masyarakat belum menggantikan peran
ibunya meskipun dirinya sudah sah sebagai
anggota adat sejak menikah. BYT tidak ikut
berpartisipasi karena harus mengasuh
anaknya yang masih kecil dan skill/peran ibu
BYT masih diperlukan oleh adat. BYT
menyatakan bahwa dirinya tidak pernah
mendapatkan
perlakuan
negatif
dari
masyarakat selama tidak ikut berpartisipasi
di adat.

30+31 BYT menyatakan bahwa dirinya
merasa menyesal telah berpacaran dan
melanjutkan hubungaannya sampai menikah.
Tindakan yang diambil BYT dalam
mengahdapi hambatan suaminya yaitu
meminta cerai. Permintaan cerai diajukan
pada saat BYT merasa sangat marah dengan
prilaku kasar yang diperlihatkan suaminya
kepada orang tua BYT.
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31.

Pernah timbul niat untuk pisah...sudah ada sekitar
empat kali saya suruh dia pulang. Ya artinya bukan
empat kali berturut-turut, dalam waktu-waktu tertentu
tu sudah empat kali pernah keluar dari mulut saya. Dia
diem aja trus pergi. Saking marahnya... itu dah waktu
dia ngelawan orang tua saya. Miih jek marah sekali
saya denger dan liat sendiri dia kayak gitu sama orang
tua. Berani sekali dia kayak gitu. Saya aja nggak
pernah kasar sama orang tua.

32.

Ada lagi hambatan yang lain yang anda temui? Itu
dah hambatannya disuami. Pada waktu kerjaan lagi
banyak-banyaknya dia nggak ada inisiatif sedikitpun
untuk bantuin saya.

33.

Ya..gitu dah dia nggak ada ngertinya sama sekali.

34.

Pernah saya sampai ngasi tau ke kakaknya dia yang
menikah ke Bengkel. Minta tolong biar dia bilangin ke
suami. Mereka juga udah nyoba bantuin buat bilangin.
Soalnya kakak ipar suami pernah liat dia nonton Joged

BYT menyatakan bahawa selama
menjalani perkawinannya, ia
telah empat kali meminta cerai
dengan suaminya. Permintaan
cerai diajukan pada saat BYT
merasa sangat marah dengan
perilaku kasar yang diperlihatkan
suaminya kepada orang tua BYT.

BYT
menyatakan
bahwa
suaminya tidak mau membantu
BYT dalam mencari nafkah.
BYT
mengatakan
bahwa
suaminya tidak memiliki inisiatif
Malah dia nongkrong di warung depan toko, sampai
untuk membantu dirinya disaat
kakak saya yang bantuin di toko bilang gini "dia itu
mengalami kesulitan dalam
kok nggak bantuin ya.. padahal dia liat sendiri kita
bekerja.
semua lagi sibuk banget ada banyak pelanggan yang
dateng."

32+33 Merasa tidak dibantu dan tidak
dimengerti pada saat BYT sedang kesulitan
melayani pelanggan yang datang ke tempat
usahanya. BYT merasa menyerah, pasrah
dalam menghadapi hambatan dari suaminya.

BYT secara implisit merasa
menyerah dalam menghadapi
Lalu bagaimana perasaan anda saat itu? Ya.. mau
sikap suaminya.
bagaimana lagi, begitulah dia.
BYT menyatakan bahwa dirinya
bahkan meminta tolong pada
kakak iparnya untuk menasehati
sang suami karena kakak ipar

34 Dalam mengatasi sikap suminya, BYT
juga meminta tolong pada kakak iparnya
untuk menasehati sang suami karena kakak
ipar BYT juga merasa heran dengan perilaku
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Bumbung malem-malem sama temen-temennya. Nah
kan kakak yang disana berpikir jadinya, dia udah
punya anak tapi kok masih aja pergi malem, bukannya
di rumah. Semenjak itu kayaknya suami saya menjauh
sama kakaknya yang di sana.

BYT juga merasa heran dengan sang adik yang dianggap tidak wajar.
perilaku
sang
adik
yang Namun, tetap saja gagal.
dianggap tidak wajar. Namun,
suami BYT menjauhi kakaknya
sendiri setelah dinasehati.

35.

Selain itu dia juga sering ngomong sama orang-orang.
Dia bilang kalau saya itu pelit, nggak pernah ngasi dia
uang. Kan berbalik, seharusnya suami yang
menafkahi.

BYT
menyatakan
bahwa
suaminya bercerita pada orang
lain dan beberapa anggota
keluarga besar BYT tentang
permasalahan di dalam keluarga
intinya dengan menjelek-jelekan
dirinya.

36.

Sampai pernah dia itu tak suruh bawa pesanan ke kakak yang bantuin saya jarit. Nah disana kan dia
ditanya-tanya sama keluarga di sana. Dia cerita kalau
saya setiap ngasi uang ke dia cuma dikit-dikit.
Akhirnya kakak saya yang di sana yang bantuin di
toko yang tau sebenarnya di keluarga ini seperti apa
marah dia. Di hadapan keluarga di sana suami saya
dimarahin. Makanya kakak sepupu saya yang bantuin
di toko nggak pernah peduli sama dia. Katanya nggak
tau diuntung.

37.

Dari mana anda tau kejadian itu? Kakak sepupu saya yang cerita langsung

35+36+38
BYT
mengetahui
bahwa
suaminya bercerita pada orang lain dan
beberapa anggota keluarga besar BYT
tentang permasalahan di dalam keluarga
intinya dengan menjelek-jelekan dirinya.
BYT mengetahui kenyataan ini dari kakak
sepupunya yang ada pada saat kejadian
berlangsung.
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38.

Bagaimana perasaan anda saat tahu kejadian itu?
Ngeng atie... malu saya jadinya karena dia, itu kan
masalah dirumah kok malah dibicarakan keluar.
Nggak habis pikir ternyata di luar dia seperti itu
ngomongnya..

BYT menyatakan bahwa dirinya 38 BYT merasa malu dan tidak menduga jika
merasa malu dan tidak menduga suaminya tega menjelek-jelekkan dirinya
jika suaminya tega menjelek- dihadapan orang lain.
jelekkan dirinya dihadapan orang
lain.

39.

Sejauh ini, bagaimana perasaan anda? Sampai saat BYT menyatakan bahwa sampai
ini saya nggak bisa mencintai suami. Malah saya saat ini dirinya tidak bisa
benci jadinya setelah perlakuan dia ke orang tua saya. mencintai
suaminya.
BYT
merasa membenci suaminya.

40.

Sedih orang tua saya digituin.

BYT menyatakan bahwa dirinya
merasa sedih karena suaminya
bersikap kasar dan tidak peduli
pada kedua orang tuanya.

41.

Sudah sering ta ajak ngobrol, biar dia bisa
komunikasi, belajar membangun komunikasi, belum
apa-apa dia udah bilang capek lah.. ini lah.. saya kan
maunya kita belajar komunikasi. Biar dia itu ngerti,
biar dia mau nafkahin, ya bantu-bantulah, tanpa harus
dia merasa terpaksa. Gantiin kerja bapak saya sebagai
laki-laki kan dia seharusnya menggantikan kerja
bapak saya...

BYT
menyatakan
bahwa
suaminya sering mengabaikan
ajakan dirinya untuk membangun
komunikasi yang baik. BYT
berharap
suaminya
bisa
mengerti, mau membantu BYT
dan menggantikan peran mertua
laki-lakinya tanpa harus merasa
terpaksa.

42.

dia kerja sih kerja, tapi hasil kerjanya nggak pernah BYT menyatakan bahwa dirinya 42
Ketidakterbukaan
suami
BYT
dirasain sama keluarga. Ndak tau uangnya dipakek tidak mengetahui apapun tentang menyebabkan BYT tidak mengetahui apapun
apa.
penghasilan suaminya.
tentang penghasilan suaminya.

39+40 BYT sampai saat ini tidak bisa
mencintai suaminya. BYT merasa membenci
suaminya dan merasa sedih atas sikap kasar
dan ketidakpedulian suami pada anak dan
kedua orang tuanya.
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43.

Mending kalau dia pernah ngasi uangnya ke saya -untuk sekedar makan, kalau gitu kan senenglah.. kita
sama-sama menafkahi.

44.

Selain hambatan dari suami, ada lagi nggak?
Nggak sih.. Nah karena dek sudah dewasa.. saya
berani bilang sampai sejauh ini. Karena masalah ini,
jadi mempengaruhi juga dalam hubungan suami isri.
Terus terang aja, setiap kali melakukan, saya merasa
terpaksa... karena statusnya suami istri ya nggak bisa
menolak kalau dia minta. Saya nggak bisa melakukan
dengan perasaan suka. gitu jadinya..mungkin saking
sudah terlanjur nggak bisa mencintai suami...

BYT
menyatakan
bahwa
permasalahan yang dihadapinya
berefek pada hubungan seksual.
BYT merasa terpaksa setiap kali
melakukan hubungan seksual
dengan suaminya. BYT merasa
tidak
mampu
menolak
permintaan suaminya dalam
berhubungan seksual.

44. Hambatan komunikasi antar suami-istri
yang dihadapi BYT berdampak pada
hubungan seksual yang dijalaninya. BYT
merasa terpaksa setiap kali berhubungan
seksual dengan suaminya.
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Struktur Umum BYT
Struktur Umum
Masa
sebelum
menikah
pengambilan keputusan:
-terbebani

Uraian
hingga
"Beban jadinya. Sulit nyari. Pacar-pacar
yang itu itu ndak ada yang mau ikut saya.
"
"Dulu waktu saya masih gadis, orang tua
berpesan, harus ada salah satu yang
tinggal di rumah. Trus kakak saya duluan
nikah. Jadi mau ndak mau saya yang
nyari sentanaan."

-ragu-ragu

"Ragu- ragu.. apa dapat atau ndak.
Berusaha nyari...nyari uang juga biar ada
modal nikah."

-dijodohkan teman

"...dapat karena dijodohkan. Ada temen
nyariin."

-tidak saling cinta

"Perkawinaan ini terjadi tidak atas dasar
cinta.
Cuma pacaran sebentar, tapi pacaran
gapi, artinya ya..sekedar pacaran lah..."

-didesak

"Dia bilang anaknya itu polos, rajin. ya
saya pikir nggak ada salahnya coba dulu.
Dikasi tau juga kalau cinta itu bisa
tumbuh nanti seiring berjalannya waktu
kan bareng-bareng terus nanti. Waktu itu
ya karna dibilang apa istilahnya tu.. cinta
tumbuh kalau udah bareng-bareng."

-dikejar waktu

-merasa bertanggung jawab

"..karna faktor umur juga."
"Sempat kakak ipar saya ngasi tau, dia
bikin prediksi pas liat calon suami saya.
Dia udah bilangin kalau karakter suami
saya kira-kira begini, ya seperti sekarang
ni dah. Apa saya mau nerima atau tidak.
Disuruh pikir-pikir dulu. Akhirnya saya
pilih untuk nikah aja.."
"Ya waktu itu yang ada di pikiran saya
cuma mau biar bisa bahagiain orang tua."

Setelah melakukan perkawinan hingga saat
ini:
" Cuma awal-awal pas nikah memang
rajin, sering bantu-bantu...tapi sekarang
-kesal
sering ngelawan, ngelawan orang tua.
Bikin saya kesel..Sejak.. nggak sampai
enam bulan..ya cuma sebentar baiknya."
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-sangat marah

-diabaikan

-tidak dimengerti
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"Saking marahnya... itu dah waktu dia
ngelawan orang tua saya. Miih jek marah
sekali saya denger dan liat sendiri dia
kayak gitu sama orang tua. Berani sekali
dia kayak gitu. Saya aja nggak pernah
kasar sama orang tua."
"Dia nggak terlalu peduli sama anak.
Tidak bertanggung jawab sama keluarga
secara materi.Kasih sayangnya ndak ada.
Kurang bisa berkomunikasi sama
keluarga.Sudah sering saya ngajak
berdiskusi, tapi dia nggak mau tau."
"Saya pernah bilang harapan saya ke dia
biar dia yang jadi kepala rumah tangga..
tapi dia selalu bilang 'yang kan nak
Nyentana' (lho..saya kan Nyentana!)
selalu bilang gitu. Apa sih sebenernya
yang dia cari dibalik dia bilang begitu
terus? itu dah yang saya nggak tau, ada
apa sama Nyentana yang dia maksud.
Biarpun Nyentana kan cuma status aja
saya laki-laki pas nikah. Pas berumah
tangga kan dia tetep sebagai laki-laki,
saya perempuan yang ngasuh anak,
ngurus rumah tangga, bantu cari nafkah."
"Saya jadinya yang kerja, nyari uang,
ngasuh anak juga... sebagai istri sekaligus
sebagai penanggung jawab keluarga,
menafkahi keluarga termasuk kedua
orang tua saya."

-peran sentana

-tidak dihargai

-sedih
-menyesal

"Selain itu dia juga sering ngomong sama
orang-orang. Dia bilang kalau saya itu
pelit, nggak pernah ngasi dia uang. Kan
berbalik,
seharusnya
suami
yang
menafkahi."
"Kalau dulu kan sedih karena sempat
ditinggal sama anak pertama."
"Nyesel karena pas hamil pertama sering
sedih karena belum bisa menerima sikap
suami. Mungkin karena itu jadi kehamilan
ada gangguan, rasa bersalah.."
"...agak nyesel juga kita pacaran dari awal
karena sifatnya."
"Ya.. mau bagaimana lagi, begitulah dia."
"Pernah saya sampai ngasi tau ke
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-pasrah, masa bodoh

-dibantu

-bersyukur
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kakaknya dia yang menikah ke Bengkel.
Minta tolong biar dia bilangin ke suami.
Mereka juga udah nyoba bantuin buat
bilangin."
"Bersyukur sekarang punya anak ada
yang menghibur..bagi saya cewek cowok
sama, yang penting ada keturunan./
Bersyukur juga ada kakiangnya (bapak
subjek) yang bantuin ngasuh anak."
"Ya bersyukur juga dikasi rejeki bisa
menafkahi keluarga."

-berat

"Agak berat juga karena berharap dari
suami bisa membantu."

-benci

"Sampai saat ini saya nggak bisa
mencintai suami. Malah saya benci
jadinya setelah perlakuan dia ke orang tua
saya. Sedih orang tua saya digituin."

-terpaksa

"Karena masalah ini, jadi mempengaruhi
juga dalam hubungan suami isri. Terus
terang aja, setiap kali melakukan, saya
merasa terpaksa... karena statusnya suami
istri ya nggak bisa menolak kalau dia
minta. Saya nggak bisa melakukan
dengan perasaan suka."

-ingin berpisah

"Pernah timbul niat untuk pisah...sudah
ada sekitar empat kali saya suruh dia
pulang. Ya artinya bukan empat kali
berturut-turut,
dalam
waktu-waktu
tertentu tu sudah empat kali pernah keluar
dari mulut saya."

-tidak aktif di adat

" Pas nikah sudah resmi jadi anggota adat,
tapi nggak ikut ngopin-ngopin di banjar.
Karena kebetulan anak masih kecil, jadi
tidak begitu dimasyarakat. Karena kan ibu
saya masih diperlukan oleh masyarakat.
Karena ibu jadi serati. Jadi kalau ada
kegiatan di adat dia harus ikut karena
diperlukan sama adat."

-ditanggapi positif oleh orang lain

"ndak ada.. biasa aja.. karena kan mereka
membutuhkan ibu saya kalau sedang ada
hari raya. Ndak tau apa ada yang
ngomongin saya apa gimana... selama ini
nggak pernah ada yang bicara ke saya
sih."
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LAMPIRAN IV
Struktur Umum Subjek BWY, BGA, dan BYT
BWY
Sebelum menikahpengambilan
keputusan:

BGA

BYT

Sebelum
menikah- Sebelum
menikahpengambilan keputusan:
pengambilan keputusan:

-saling suka

-terbebani

-merasa didesak

-ragu-ragu

-peran pengganti

-dijodohkan teman

-saling suka

-merasa didesak

-harus bertanggung
jawab

-harus
menjalankan -tidak saling cinta
tanggung jawab

-merasa dipermudah

-kekhawatiran suami

-didesak

-dikejar waktu
-pasrah

-tidak merasa terbebani
-merasa bertanggung jawab
-merasa dipermudah

-merasa senang

Setelah menikah -saat ini:

Setelah menikah-saat ini:

Setelah menikah- saat ini:

-merasa bangga

-merasa tidak mengalami
perubahan

-kesal

-merasa terbiasa

-marah
-mampu melebihi kriteria
keluarga

-merasa diterima adat

-diabaikan
-menjadi kebanggaan

-peran tradisional

-tidak dimengerti
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- merasa berjodoh
-lebih banyak berperan
dalam keluarga

-peran sentana
- senang, beruntung
-tidak dihargai

-merasa berat

- rumit

-keinginan sendiri

-sedih

-pasrah pada keadaan

-pasrah dengan keadaan
-menyesal

-mengalami
ekonomi

hambatan

-peran tradisional
-pasrah
- malu, takut, tidak enak

-merasa berhasil

-dibantu
-bernegosiasi

-merasa didukung

-bersyukur
-dukungan suami

-merasa dihargai

-tapi berat
-mendapatkan bantuan ibu

-merasa dipahami

-benci

-merasa bahagia
-merasa malu di tempat
kerja dan gagal
-kesulitan
dalam menjalankan banyak peran
mengatur pergaulan anakanaknya
-mengalah

-terpaksa

-ingin berpisah

-merasa tidak dihargai
-membutuhkan bantuan
orang lain
-lingkungan
mengancam
keharmonisan

yang

-pertengakaran
wajar

yang -merasa tidak enak jika
tidak berpartisipasi

-mengalah

-tidak aktif di adat

-ditanggapi positif
-sulit menjalani peran adat

-berusaha dinilai positif
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-dimengerti

-merasa ditanggapi
baik/positif di adat

- suami berselingkuh

-merasa diri sebagai
pengacau keharmonisan
keluaga

-kecewa
-tersakiti

-dikhianati

-meminta bercerai

-berusaha menerima

- perkawinan genetik
beresiko
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LAMPIRAN V
Informed Consent
Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang bernama Ni Made Tirta Adnyani. Saat ini saya sedang
melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gamabaran tentang
pengalaman perkawinan Nyentana di Tabanan.
Selama wawancara anda akan diberi beberapa pertanyaan tentang apa yang
anda alami dan rasakan selama menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan
metode ini diharapkan mampu mendapatkan keterangan secara mendalam dan
menyeluruh. Pelaksanaan waawancara akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan
anda. Proses wawancara akan saya rekam. Hasil rekaman anda akan saya jaga
kerahasiaannya. Nama anda sebagai informan tidak akan dipublikasikan, hanya
disamarkan dengan inisial. Penelitian ini tidak akan membahayakan anda secara
fisik. Namun, menceritakan pengalaman mungkin akan membuat anda mengalami
dan merasakan kembali persis seperti saat pengalaman itu berlangsung. Untuk
menjaga kebenaran hasil penelitian, selanjutnya anda akan diminta untuk
mencermati dan mengoreksi transkrip wawancara.
Seluruh data dalam penelitian ini diolah hanya untuk kepentingan ilmu
pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur
terkait perkawinan Nyentana. Penelitian juga ini memberikan masukan penting
terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan Sentana. Selain itu,
penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat agar mengubah cara
pandang negatif terhadap perkawinan Nyentana.
Peneliti mengharapkan ketulusan anda untuk berpartisipasi tanpa ada
paksaan dari pihak manapun. Anda bebas menerima atau menolak berpartisipasi
pada penelitian ini dan tidak ada sanksi apapun. Bila anda tidak berkenan
melanjutkan wawancara, anda berhak menghentikan wawancara. Anda juga
berhak menolak menjawab pertanyaan yang tidak didinginkan.
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Saya yang bertanda tangan di bawah

nBma

:

jenis kelamin

: ?e?EMpU 4N

ini:

alarnat : BB. BEDHA - b0N6AN - nrysA^)4|)
rnenyatakan bahwa saya telah mendapadrm pqielasan yang saya butuhkan dalaur pe,nelitian
"Pengalaman Perkawinan Adat Sentana pada Suami dan Isfii di Kabupaten Tabanan, provinsi

Bali" yang diadakan oleh saudari Ni Made Tirta Adnyani. Dengan p€mh kesadaran,

saya

btmedia untnk meqjadi informm dalam pe,nelitian ini. Srya akan memberikan ketemngm

yang sebenar-benarnya me,nge,nai pengalaman perkawinan adat Se,ntana yang saya jalani.
Kesediaan saya ini tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hal ini didasartan pada kmhasiaan dma pada penelitian yang tetap terjaga dan

hanya

dipergunakao untuk kepentingan ilmiatr. Saya juga berkenan unnrk bertemu dan melakukan

wawancara sesuai kesepakatan dengan peneliti. Saya berkenan jika peneliti menggunakan

alat perekam. Selain itu, keputnsan

ini

saya aurbil karena srya boleh me,mutuskau untuk

berhenti berpaltisipasi tanpa harus mer$elaskan alasan apapun.

Tabanan,6-OS-ZO1S

4*,*=to r--- --Nmra:

Untufr Istri
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Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld.

di ....J3.*131...... ternyata bahwa pada tanggal dua belas Juni
tahun dua ribu delapan

:;'--o€-i'-.
''-:
; -<
.-..-

l.'

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama

+.

a

Hindu

j
'i.:
;

. ..

:

:

.r;

-'i

:: --r-:-_

::r::l'rt-*
r 1:-':
i.-d-:--- ri
.i

,.:r+ -

yang bernama ....lP1.lll.Pyltli9-c..L.+.Y.y..!.+.5:.tll.. pada tanggat ....9yg.p..y.191..... ...

.:l3r.,..g\IeIet111$ .9y.L.ri9.y.tyi.Ll

1.

:A' i :1 :-';-,-j.: \. r-Y. 1.
: I

.::

:.:,:..:.

.'t:'-..
; i

.

.::
,-:.-

!.-H-<?-

:.r-aqr-r-

.'t'' i. ' .:-.- ':

.hsrkq.d udu kqn.

.q

s

bee.?I.

.

purusa.

ff*b+'i

l;;;.,i::,1/i.;j)
,*.:]i . ;r-l-.'..:.i;
,

Kutipan

ini

sesuai dengan keadaan pada
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Saya yang bertanda tangan di bawah

narna

ini:

:

, PORC n4f v W
alamat i W, llu fArty F4vH FetoA ,lhbn N hN

jenis kelamin

memyata*an bahwa srya telah mendapatran penjelasanyang saya butuhkan datam pe,nelitim

"Peirgalaman Perkawinan Adat Sentana pada Suaari dan Istri di Kabupaten Tabanan, Provinsi

Bali" yang diadakan oleh saudari Ni Made Tirta Adnyani. Dengan penuh kesadaran,
bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian

ini.

saya

Saya akan memberikan keterangnn

yang sebenar-benarnya mengenai pengalaman perkawinan adat Sentana yang saya jalani.
Kesediaan saya ini tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hat ini didasarkan pada kerahasiaan data pada penelitian yang tetap terjaga dan hauyt
dipergunakan urtuk kepentingan ilmiah. Saya juga berkenan unhrk bertemu dan melakukan
wawancara sesuai kesepakatan dorgan peneliti. Saya berkenan

alat perekam. Selain itu, k€putusan

ini saya ambil

jika peneliti

m€nggunakan

karena saya boleh memutuskan untuk

berhenti berpanisipasi tanpa hanrs menjelaskan alasan apapun.

Tabanan, 30
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Saya yang bertanda tangan di bawah

nalna

ini:

:

: Pe?grvt?oiPd
alamat : Bc, Boga"l U-dK\, k^S t

jeniskelanrin

menyatakan bahwa saya telatr mendapatkm peirjelasan yang saya butuhkan dalam pe,nelitian
"PengalamanPerkawiuan Adat Sentarapada Suami dan Istri di Kabupaten Tabanam" Provinsi

Bali" yang diadakan oleh saudari Ni Made Tirta Adnyani. Deng;an peruh kesadaran,
bersedia untuk meqiadi informur dalam penelitian

saya

ini. Srya akan memberikan

yang sebenar-benarnya me,nge,nai pengalaman perkawinan adat Sentana yang saya jalani.
KEsediaan saya ini tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hal ini didasakan pada kerahasiaan data pada penelitian yang tetap terjaga dan

hanya

dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. Saya juga berkenm untuk berte,mu dm melakukan

wawancara sesuai kesepakatan dengan peneliti. Saya berkenan jika peneliti menggunakan

alat perekam. Selain itu, kepunrsm

ini

saya ambil karena saya boleh me,mutuskan untuk

berhenti berpartisrpasi tanFa harus menjelaskan alasan apapun.

Tabanan,
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Kutipan ini srs,:ai dcngan kea.daan pada hari ini.
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