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TABEL SUBYEK PENELITIAN 

NO NAMA 
STATUS/SUBYEK 

PENELITIAN 
JENIS KELAMIN USIA 

1. TW Ibu (keluarga I) Perempuan  43 tahun 

2. G Anak (keluarga I) Perempuan 18 tahun 

3. MT Ibu (keluarga II) Perempuan  37 tahun 

4. R Ayah (keluarga II) Laki-laki  34 tahun 

5. YAP Anak (keluarga II) Laki-laki 16 tahun 

6. M Ibu (keluarga III) Perempuan 41 tahun 

7. E Anak (keluarga III) Laki-laki 16 tahun 

8. A Ayah (keluarga IV) Laki-laki  40 tahun 

9. MJ Anak (keluarga IV) Perempuan 17 tahun 

10. O Sepupu A Laki-laki 23 tahun 

11. Toufik 

Rahman 

Kepala KUA 

Kecamatan 

Benua/Penghulu/JFU 

Keluarga Sakinah 

Laki-laki 42 tahun  

12. Purwanto Masyarakat Laki-laki 28 tahun  

13. Suwanto Masyarakat Laki-laki 32 tahun  
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TRANSKIP WAWANCARA 

Subyek Penelitian Keluaraga I 

Anggoa Keluarga: 

Ayah : J 

Ibu : TW 

Anak  : I (25), G (18), P (10) 

Nama Narasumber : TW 

Usia    : 43 tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Tempat dan Waktu  : Via Telepon, 25 Maret 2022, pukul 11:30 WITA.  

1. Berapa lama usia pernikahan dengan pasangan yang dulu? 

saya itu menikah dengan bapanya G tahun 1995 kemudian sa gugat cerai 

tahun 2020 bulan 9 di Pengadilan Agama Konsel, berarti sekitar 25 tahun.  

2.  Apa yang menyebabkan perceraian ini terjadi? 

yah karena perselingkuhan.  

3.  Bagaimana gambaran keluarga sebelum adanya perselingkuhan? 

Harmonis, bagus, nanti pi ada begitu perselingkuhan, jelas kan rumah tangga 

tidak harmonis mi, berantakan. 

4.   Bagaimana perselingkuhan itu muncul awalnya seperti apa? 

jadi awalnya itu sa lihat bapanya G sudah ada perbedaan sebelum dan setelah 

ada perselingkuahan, kaya ada perubahan  tingkah laku, gerak geriknya beda 

dengan sebelumnya, setelah ditelusuri memang sudah ada yang lain selain 

saya.  

5.  Bagaimana kondisi keluarga setelah perselingkuhan terjadi? 

Tidak aman, jelas toh kalau sudah begitu pasti ada konflik, jelas itu kalau 

sudah ada satu yang cacat dalam rumah tangga pasti semuanya rasa mau saya 

itu atau anak-anak kan begitu.  

6.  Apakah saat itu langsung memutuskan untuk bercerai? 

Oh tidak, pokonya sekitar 3 tahun dia berhubungan dengan selingkuhannya 

artinya mereka sudah menikah saat itu, sa bertahan, di situ sering cekcok terus 

diperbaiki lagi, beberapa kali diperbaiki yah tapi tidak ada baiknya, terus sa 

ambil mi keputusan untuk bercerai di pengadilan.  

7.  Bagaimana dengan anak-anak, apakah dengan perselingkuhan hingga terjadi 

perceraian ini anak mengalami beban mental? 

Sa kurang tau juga, kalau masalah anak itu tidak mungkin rela kalau orang 

tuanya bercerai, hanya sudah di situ juga anunya yah, mau diapa. Pastinya 

kalau anak itu pasti hancur, yang jelasnya begitu, kalau sudah hancur rumah 

tangga pasti hancur semua. Sebenarnya itu bukan saja orang tua yang hancur 

tapi dengan anak mi hancur masa depannya, tapi yang jelasnya bukan dari 

saya toh, bukan saya yang kasi hancur mereka. Bahkan dorang tau ji semua di 

kampung. Saya juga sebagai seorang ibu, cukup juga sa bertahan tapi dari 
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bapaknya.  

8.  Bagaimana hubungan dengan anak-anak sekarang? 

Masih bagus, pokonya bagus sama bapaknya bagus sama saya, nda ada bilang 

mau jengkel salah satunya nda ada. Pokonya dekat sama saya dekat sama 

bapaknya. Walaupun begitu bapanya tapi tidak begitu menjengkelkan. Kecuali 

kalau sama itu perempuan maa sampai mati dorang tidak akan terima.  

9.  Adakah usuha anda sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anak 

yang sebenarnya terjadi? 

Iya berusaha juga karena itu dulu kan sebelum kita mau buka pengadilan 

dorang memang tidak mau, nah sa jelaskan mi bahwa dimadu itu rasanya tidak 

enak, menyakitkan. Meraka bilang mau diapa kalau sudah begitu jalannya.  

10.  Bagaimana hubungan dengan mantan suami sekarang? 

Yah tidak ada, intinya selama kita sudah resmi bercerai, kita masih bicara tapi 

yang penting-penting saja misalnya masalah anak, tapi tidak ada rasa, yah 

anggaplah masa lalu. Kita mau bilang juga putus hubungan tidak mungkin 

juga karna ada anak.  

11.  Apakah anak dibaskan memilih untuk tinggal bersama ibu atau bapaknya? 

Iya dibebaskan dari pengadilan juga itu tidak ada hak asuh anak. Lebih 

jelasnya itu terserah anak mau tinggal di mana entah sama saya atau sama 

bapaknya.  

12.  Apa harapan anda untuk anak-anak? 

Harapan ku untuk anak-anak ku terutama G dengan P mereka nda kekurangan 

kasi sayang mau sama saya ataupun sama bapaknya. Maa i I ji dia kan sudah 

ada rumah tangganya jadi dia itu sudah cukup dewasa toh.  

Wawancara kedua dilakukan pada 8 Juni 2022 

13. Apa yang sudah dilakukan oleh pasangan anda saat sehingga anda katakan 

pasangan anda berselingkuh? 

Kalau mau diceritakan kembali, itu bapanya G lagi jaya-jayanya lah 

istilahnya, kemudian banyak mi dia jalin kerja sama untuk bisnisnya itu 

hampir tiap Desa itu ada. Kebetulan juga itu hari ada bisnisnya di Horodopi 

perbatasan sering dia di situ, yah namanya saumi lagi kerja saya sebagai istri 

itu percaya kalau itu memang pekerjaan toh. Nyatanya pale sering dia di situ 

memang sudah ada perempuan lain. di situ sa bikin recana dengan I anak ku 

mau labrak itu perempuan di malam acara lulo itu pernah. Yah terjadi 

pokonya sesuai rencana kita buat itu perempuan biru-biru mukanya. Setelah 

itu toh, itu perempuan katanya mau lapor polisi. Di situ sa panik toh anak ku 

ini mau dipenjara sa nda mau toh. Terus dibicarakan mi sama pemerintah 

Desa mau diselesaikan secara kekeluargaan. Lantaran gatalnya itu 

perempuan dia kasi pilihan sama kita dia bilang dia tidak akan lapor polisi 

asalkan bapanya G mau nikahi dia. Begitu ceritanya sampe kemudian 

mereka menikah, sa di madu lah istilahnya, sa tidak tahan masalahnya 

bapanya G itu kurang adil begitu, saat itulah sa gugat di Pengadilan, begitu, 

maa ini curhat mi juga.  
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14.  Bentuk perselingkuhannya itu seperti apa apakah hanya sebatas 

perselingkuhan emosional atau sudah pada tahap hubungan seksual? 

Oh kalau itu bisa mi dipastikan sudah ditahap seksual, sudah hal pasti itu, 

begini, kalau kita mau berpikir itu perempuan suka dikasi uang sama 

bapanya G, sudah barang tentu itu dia sudah dipake, eih orang selingkuh itu 

sa kasi tau kamu, bohong kalau belum berhubungan. Makanya kita itu 

perempuan kalau sudah tau suamita selingkuh kaya sudah nda selera mau 

berhubungan.  

 

Nama Narasumber : G 

Usia    : 18 tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status   : Pelajar  

Tempat dan Waktu : Desa Benua, 1 April dan 15 April 2022 

 

Pada tanggal 24 Maret 2022, peneliti meminta nomor whatsapp G kepada rekannya 

yang bernama Endang, saat itu juga peneliti menghubungi Gladis dan menanyakan 

apakah G bersedia untuk dijadikan subyek penelitian pada penelitian ini, kemudian G 

menyetujui dan kami pun membuat janji untuk betemu. Peneliti mendatangi rumah 

saudari G pada tanggal 1 dan 15 April 2022 di pagi hari. Pada tanggal 1 peneliti 

meminta izin kepada ayah G untuk mewawancarai G, di waktu yang sama peneliti 

langsung meminta G untuk diskusi mengenai penelitian ini, di rumahnya tepat di 

ruang tengah untuk menjelaskan mengenai motede photovoice. Awalnya G sempat 

bingung dengan metode ini, namun peneliti terus menjelaskan secara sederhana agar 

mudah dipahami. Di saat peneliti memberikan dua opsi yaitu dalam metode 

photovoice dapat dituliskan di kertas jika ia kesulitan untuk mengungkapkan 

pertanyaan pada teknik SHOWED. Kemudian G memilih untuk menuliskan di kertas 

untuk pertanyaan pada teknik SHOWED tersebut. Kemudian berlanjut pada tanggal 

15 April 2022 peneliiti kembali mendatangi rumah G tepat di teras rumah untuk 

mendiskusikan foto yang ia pilih. Saat itu G memilih foto ruang tamunya selanjutnya 

ia memberikan 3 lembar kertas yang berisikan jawaban untuk pertanyaan teknik 

SHOWED. Adapun alasan G memilih foto ruang tamu, dia mangatakan bahwa setiap 
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kali ia melewati ruang tamu tersebut ia sering kali merindukan suasana hangat akan 

keluarganya kemudian prasaan rindu tersebut sering bersamaan dengan  perasaan 

sedih ketika teringat lagi masa lalu keluarganya sebelum adanya perselingkuhan. 

Tidak sampai di situ peneliti juga memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali 

lebih dalam kondisi kesehatan mental G pada saat mengetahui salah satu orang 

tuanya berselingkuh yang kemudian diakhiri dengan perceraian.  

Photovoice 

Photo: 

 

Wawancara Teknik SHOWED 

1. Apa yang anda lihat di foto ini?  

Kalau saya melihat ruang tamu ini setiap hari seperti muncul rasa kerinduan 

yang amat mendalam, jadi setiap saya melihat ruang tamu ini teringat dulu 

keluarga suka berkumpul di tempat ini, di mana kita sering bercanda tawa, 

bercerita, tapi sekarang ruang tamu itu seperti tempat menampung kesedihan 

mendalam untuk mengingat masa lalu itu.  

2.  Apa yang sebenarnya terjadi?  

Di kehidupan keluaga kecil saya dulu hidupnya susah, tidak punya apa-apa, 

mama saya menikah dengan bapak itu star dari nol, dulu orang tua 

bekerja/berbisnis apa saja yang penting menguntungkan dan dapat makan 

sehari-hari. Seiring berjalannya waktu orang tua saya mulai bangkit dengan 

jerih payah sendiri tanpa campur tangan orang tua mereka, setelah keluarga 

saya menjadi orang, semua serba berkecukupan, sudah mempunyai 

mempunyai segalanya, tapi karna takdir Tuhan semua berubah dengan cepat 

yaitu adanya orang ketiga, di situlah keluarga saya hancur karena adanya 

perselingkuhan yang dilakukan oleh bapak saya, semuanya hancur. Mental 

anak terganggu, kehidupan seperti dulu lagi. Harapan saya sebagai anak itu 

Cuma ingin bisa bersatu kembali mengulang waktu, lebih baik jika orang 

susah tapi bahagia dari pada menjadi kaya tapi tidak bahagia malah sengsara.  

3.  Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kehidupan anda?  



102 
 

Saya sebagai nak mental dan fisiknya sangat terganggu, terutama kasih 

sayang orang tua itu sangat kurang, harapan yang dulu diimpikan itu tertunda 

karena pengaruh ekonimi yang tidak seperti dulu lagi, saya sebagai anak itu 

sangat kecewa kepada orang tua saya yang egois. Tapi apalah daya sudah 

terjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu saya sangat dimanja tapi sekarang 

berubah dipaksa oleh keadaan harus melakukan pekerjaan yang bukan untuk 

saya lakukan, semuanya sangat-sangat berubah.  

4.  Mengapa masalah dan kekuatan itu ada?  

Karna saya sebagai anak masih menaruh masa atau harapan yang besar harus 

tetap kelihatan kuat, tidak ada masalah di depan orang walaupun hati dan 

pikiran hancur.  

5.  Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?  

Cukup berdoa dan berdoa untuk dapat mempersatukan dan mengembalikan 

seperti semula.  

Wawancara Lanjutan  

1. Nah kan kamu mengatakan di tulisan kamu bahwa bapak berselingkuh, kapan 

pertama kali mengetahui bapak berselingkuh?  

Pertama kali saya mengetahui atau curiga bapak saya selingkuh pada saat 

mama saya tidak sedang berada di rumah, dia berada di luar kota, bapak saya 

sering keluyuran malam sampai tidak pulang ke rumah, gerak-geriknya pun 

sudah mulai berubah, dan gosip-gosip pun sering saya dengar bahwa bapak 

saya sedang bersama wanita lain yang bukan muhrimnya. 

2.  Bagaimana reaksi kamu pada saat setelah mengetahui bapak berselingkuh?  

Saat itu saya seperti mimpi, tidak percaya dan tidak pernah berfikir akan 

terjadi seperti itu.  

3.   Minta maaf ini sebelumnya, kan saat ini orang tua sudah bercerai, apakah ada 

perbedaan sebelum dan sesudah orang tua bercerai?  

Ada, dulu itu sebelum orang tua bercerai saya tidak pernah berpikir untuk 

bekerja karena setau saya jika saya tamat SMA saya akan melanjutkan kuliah, 

tapi kenyataannya saya harus belajar untuk hidup mandiri jadi kemarin itu 

saya sempat mencoba untuk bekerja.  

4.  Apakah ada perasaan malu terhadap lingkungan sosial? 

Pasti ada, jadi saya sering mendengar gosip dari tetangga tentang 

perselingkuhannya bapak saya.  

5.  Apa yang kamu rasakan saat pertama kali mengetahui bapak berselingkuh?  

Semua itu menjadi beban pikiran saya, stress memikirkan orang tua yang 

sudah tidak harmonis, sering terjadi tindak KDRT. Masa depan dan harapan 

saya terancam. saya sering berpikir, misalnya orang tua bercerai bagaimana 

kami kedepannya nanti, pikiran yang selalu dipenuhi 'apakah kedepannya 

saya akan kuliah dan menjadi sarjana?' ini yang selalu saya renungkan setiap 

hari jika orang tua saya mengerti, yang saya lakukan hanya bersedih serasa 

kaya mimpi akan takdir ini. 

6.  Apakah ada perubahan dalam hidup mu setelah orang tua berpisah?  

Pasti ada, yang paling saya rasa berubah itu kebersamaan dengan keluarga. 

mama sudah pergi meninggalkan rumah, walaupun saya tinggal bersama 

bapak tapi bapak saya sering ke rumah istri barunya, jadinya saya sempat 

membenci bapak saya. 

7.  Apakah ada usaha kedua orang tua untuk menguatkan mu dari kejadian ini?  
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Tidak ada karena apalah daya sudah takdir sudah begini jalan hidup ku.  

Wawancara ke dua dilakukan 8 Juni 2022 

8.  Sejak usia berapa kamu mengetahui perselingkuhan bapak? 

Kalau tidak salah itu waktu saya umur 15 tahun. Iya cocok mi pas temat 

SMP mau lanjut mi SMK.  

9.  Dari siapa kamu mengetahui kalau bapak berselingkuh? 

Dari orang, tetangga lebih tepatnya.  

10.  Apa perbedaan yang kamu rasakan antara saat pertama kali mengetahui dan 

sekarang? 

Kalau dulu itu pasti kaget saya rasa seperti mimpi, ada sedihnya pokonya 

sakit hati. Kalau sekarang sebenarnya masih sama malahan tambah-tambah 

mi mereka bercerai tambah hancur masa depan ku.  

 

Subyek Penelitian Keluarga II 

Anggota Keluarga:  

Ayah  : R 

Ibu : MT  

Anak : YSP (19), YAP (16) 

Nama Narasumber  : MT 

Usia    : 37 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan   : Pedagang 

Waktu dan Tempat : Desa Benua, 13 April 2022 

1. Apa alasan anda melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga?  

Ya karena pasangan pertama sudah tidak nyaman, itu kalau dia pergi kerja 

selalu sedikit dia bawa uang, maksudku saya dia berhenti mi jadi supir biar 

dia datang bantu-bantu saya menjual, itu nda, maunya jadi supir saja, kan kalo 

dia di sini bisa dia bantu-bantu saya.  

2.  Masalah apa saja yang timbul setelah anda memutuskan untuk berselingkuh?  

Ada, ada apa dih ada perkelahian, cekcok pokoknya perkelahian besar-

besaran, tapi sekarang sudah baik-baik mi walaupun masih sering berbeda 

pendapat.  

3.  Bagaimana hubungan anda dengan pasangan saat ini? Apakah ada perubahan 

saat sebelum dan sesudah pasangan anda mengetahui? 

Ada perubahan. Tidak seperti biasa, tidak seperti pertama, kurang perhatian, 

datang masih cekcok juga. Tapi untuk sekarang istilahnya sudah aman sa 

berusaha juga terima dia, papanya putri juga sa akui setia sekali sama saya 

tapi kadang suka datang rasa jengkel ku sama dia.  

4.  Bagaimana respon anak setelah mengetahui perbuatan anda?  

Kalau anak-anak nda ada yang tau, tidak ada respon.  

5.  Apakah pernah terjadi perkelahian besar kemudian disaksikan oleh anak 

anda?  

Ada satu anak laki-laki ku yang menyaksikan.  

6.  Apakah anda melihat dampak yang dirasakan oleh anak ?  

Pada saat itu ada perubahan banyak, karena dia lihat kita lagi cekcok toh 

berkelahi, perubahan sifatnya, pergaulannya pokonya caranya bicara suka 

bentak-bentak. Sering baku pukul dengan kakanya, itu dulu waktu awal-awal 
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anak laki-laki ku itu turn sekali badannya mungkin karna main games terus 

sampai larut malam. Sebenarnya ada satu kejadian, kan sa suka simpan uang 

dia bawah kasur, ada sekitar tiga ratus ribuan lah itu, tiba sa periksa tidak ada 

mi, sa curiga itu ade mu yang ambil karna selama beberapa hari dia nda 

pernah mi minta uang. 

7.  Setelah kejadian ini, bagaimana kedekatan anda dengan anak?  

Baik-baik saja, sama ji kaya pertama dulu toh.  

8.  Apa yang membuat anda mempertahankan rumah tangga? Pertama karena kita 

ingat ada anak toh, kedua kalau sa pikir kembali tidak adami laki-laki seperti 

papanya P, dia itu walaupun sa kasar sama dia, walaupun sa sempat duakan 

dia, pokonya kurang menghargai lah tapi dia masih tetap kembali sama saya 

seperti tidak terjadi apa-apa.  

9.  Menurut anda apakah dengan memilih mempertahankan rumah tangga 

berdapak pada anak?  

Sa rasa berdampak, karna ade-ade mu juga semenjak mereka masuk 

pesantren, perkataanya itu tidak kasar lagi, sudah mulai akur, yah bertahap 

karna belum pi cukup 1 tahun juga mereka masuk.  

10.  Apa harapan untuk keluarga anda kedepan?  

Ya harapannya mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya terutama 

hubungan ku dengan papanya P, terus anak-anak ku, dengan sa masukkan 

mereka di Pesantren ini semoga jadi anak-anak yang sholeh, mereka akur satu 

sama lain pokonya lebih baik dari sebelumnya.  

 

Nama Narasumber : R 

Usia    : 34 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan   : Supir 

Tempat dan Waktu : Desa Benua, 13 April 2022 

1. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui pasangan anda berselingkuh? 

Kecewa, karna setau saya mamanya P tidak mungkin dia mau lakukan itu. 

Namanya kita pasangan pasti sudah memberikan segala kepercayaan toh. 

2.  Bagaimana kondisi keluarga saat mengetahui perselingkuhan tersebut?  

Berantakan, mamanya P sudah tidak mau terima saya lagi, karrna itu dia 

sudah intens dengan laki-laki lain, sering cekcok. Kadang saya emosi itu saya 

lampiaskan sama anak-anak saya. 

3.  Apakah pernah terjadi pertengkaran hebat yang disaksikan oleh anak-anak 

anda?  

Pernah, dan itu disaksikan sama anak saya O. Sering mungkin dia lihat saya 

dengan mamanya Putri cek-cok dia merasa mungkin tidak mau disakiti 

mamanya akahirnya dia benci saya, tidak ada sama sekali penghargaannya 

sama bapanya sendiri. Sampai sekarang pun itu masih sesekali dia lontarkan 

saya kata-kata bernada tinggi walaupun O itu sudah mondok, mungkin karna 

trauma dia dengan kejadian-kejadian sebelunya jadi saya sebagai orang tua itu 

memaklumi.  

4.  Apakah ada tindak KDRT?  

Tidak sama sekali kalau sama mamanya Putri, hanya itu ketika saya emosi, 

sudah, saya lampiaskan sama anak ku O. O itu gelagaknya kurang ajar sama 

bapanya sendiri itu pada waktu dulu. 
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5.  Apakah ada perubahan dalam keluarga setelah terjadi perselingkuhan?  

Oh kalau perubahan itu pasti. Pertama saya sudah jarang sekali pulang yang 

tadinya saya sudah tidak pernah sentuh rokok dan alkohol waktu kejadian itu 

saya sapu rata. Anak-anak saya itu sering saya pukul. Makanya sekarang itu 

seperti ada rasa penyesalan toh karna selalu saya berpikir ke belakang kenapa 

saya lakukan itu.  

6.  Apakah anak-anak memiliki beban mental setelah perselingkuhan itu terjadi?  

Oh jelas kalau itu, setiap apa yang terjadi di dalam keluarga mau baik atau 

buruk pasti anak yang merasakan efeknya, dulu itu terutama si O itu mulai 

dari perilakunya, pergaulannya, pola hidupnya semua sudah tidak sehat. Tapi 

sekarang Alhamdulillah semenjak masuk pondok sudah ada perubahan yang 

saya lihat dari anak-anak saya. Hanya itu sering muncul rasa rindu dan 

penyesalan sama anak-anak saya itu.  

7.  Apa yang membuat anda mempertahankan rumah tangga anda?  

Siapa lagi kalau bukan anak-anak toh, pokonya saat itu saya mati-matian 

pertahankan saya punya rumah tangga. Semua saya mintai pertolongan biar 

rumah tangga saya ini tetap utuh dan Alhamdulillah sekarang sudah membaik 

anak-anak saya juga terselamatkan.  

8.  Apa harapan anda dengan keluarga kedepannya?  

Harapan, keluarga saya semakin baik, lancer rejeki, anak-anak ku akur di 

sana, sehat-sehat, dilancarkan hafalannya, makin pintar, dan sayang sama 

orang tua.  

Wawancara kedua 

9.  Bentuk perselingkuhannya itu seperti apa apakah hanya sebatas 

perselingkuhan emosional atau sudah pada tahap hubungan seksual? 

Saya tidak begitu tau pasti hanya Tuhan yang tau, saya lebih banyak di 

Kendari cari penumpang jadinya saya jarang juga awasi sa punya istri, sering 

itu kalau saya menelfon seperti dia terganggu sering juga marah-marah tanpa 

sebab. Hanya memang sering keluar, kalau pergi pasar itu pasti lama. 

Pokoknya pasti beda juga kita sebagai suami istri itu pasti merasakan. Saya 

kira kamu tau ji toh, nah di situ saya sudah mulai curiga, saya suruhlah saya 

punya kemenakan buntuti mamanya P, ternyata memang dia ketemuan sama 

laki-laki lain dan menurut berita yang saya dapatkan laki-laki itu mantannya 

dulu dan seorang kepala desa sudah punya istri juga, itu yang saya 

sayangkan 

 

Nama Narasumber : YAP 

Usia   : 16 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status    : Pelajar 

Tempat dan Waktu : Video call  via Whatsapp, 8 dan 13 Mei 2022 

YAP merupakan subyek penelitian peneliti yang berada jauh di Yogyakarta, saat ini 

YAP sedang menempuh pendidikan di pesantren. Pada tanggal 23 April yaitu ketika 

bukan Ramadhan menjelang hari raya, pesanten tempat YAP menempuh pendidikan 
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meliburkan seluruh santrinya dari tanggal 23 April sampai dengan 16 Mei 2020. 

Mendengar hal tersebut peneliti memanfaatkan waktu untuk mewawancarai YAP 

melalui via Whatsaap, video call. Namun sebelum menghubungi YAP peneliti telah 

meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya pada tanggal 13 April 2022. 

Tepatnya pada tanggal 8 Mei peneliti mulai menghubungi YAP kemudian 

menjelaskan mengenai metode photovoice yang akan digunakan. YAP  kesulitan 

dalam  memahami metode tersebut, namun peneliti terus menjelaskan dengan 

sederhana dan memberikan contoh-contoh penelitian yang menggunakan metode 

photovoice. Setelah itu, peneliti memberikannya waktu 7 hari untuk mengambil foto 

yang ada kaintannya dengan kesehatan mentalnya saat ini. Tidak sampai 7 hari, pada 

tanggal 13 Mei 2022 YAP menghubungi peneliti,  kemudian mengatakan bahwa ia 

telah mengambil foto yang menggabarkan dirinya, saat itu juga peneliti langsung 

mewawancarai YAP dengan teknik SHOWED dan beberapa pertanyaan lainnya. 

Adapun foto tersebut diambil di saat YAP  sedang duduk santai di teras kontrakan 

sepupunya, tepatnya di malam  hari, kemudian ia melihat cahaya lampu dari jauh 

kemudian memotrtenya. YAP  mengatakan  bahwa saat ini ia seperti dituntut untuk 

menjadi cahaya bagi keluarganya terutama kedua orang tuanya yang sempat 

berantakan akibat perselingkuhan. YAP merasa harus giat menuntut ilmu agar tidak 

mengecewakan ibunya serta bisa menjadi penerang bagi keluarganya kelak.  

Photovoice 

Photo: 
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Wawancara Teknik SHOWED 

1. Apa yang anda lihat di foto ini?  

Ibaratnya saya ini sekarang dituntut untuk menjadi cahaya untuk keluarga ku, 

jadi posisiku di sini luamayan menjadi beban tersendiri sa harus bisa jadi lebih 

baik.  

2.  Apa yang sebenarnya terjadi?  

Inikan alasan kenapa sa di Jogja sekarang di pesantrenlah mondok begitu, 

gara-gara itumi, sebenarnya bukan kemauan ku mau pondok ini paksaannya 

mama ku. Sa nda mau ji mondok tapi kan sa nda mau kasi kecewa mamaku 

jadi sa ikut-ikut saja.  

3.  Maksudnya gara-gara apa?  

Begini, jadi dulu itu kan mama ku sama papa ku itu bertengkar. Sa pusing ada 

yang bilang mama ku yang selingkuh, tapi mama ku bilang papa ku yang 
selingkuh jadi sa bingung. Pokonya itu hari sa berubah sekali mulai dari sifat 

ku sampai pergaulan ku sudah nda terkontrol lah istilahnya, nah mulai dari 

situ mungkin dia liat saya mamaku sudah mulai berubah itu mi dia kasi masuk 

saya di pondok.  

4.  Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kehidupan anda?  

Bagaimana dih, saya inikan mondok atas dasar paksaan jadi lumayan berat sa 

jalani, inikan sa masuk pondok gara-gara ada masalahnya orang tua ku, 

mungkin mereka mau sa jadi lebih baik bukan lagi seperti dulu pergaulan 

bebas segala macam dicoba-coba padahal itu nda ada gunamya sama sekali. 

Sa ingat sekali dulu itu sa tidak bergaul mi dengan teman-teman ku i Haikal, i 

Ebar teman-teman satu kampung ku pokonya sa hindari mereka sa berteman 

dengan anak Horodopi (desa sebelah).  

5.  Mengapa masalah atau kekuatan itu ada?  

Saya itu, apa namanya, istilahnya dekat sekali dengan mamaku jadi sa tidak 

mau kasi kecewa mamaku, mau bagaiamana pun dia sa tidak mau kasi 

kecewa, dia turuti apa saja yang sa mau selama sa pondok demi sa bisa 

bertahan di penjara suci.  

6.  Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?  

Posisinya saya ini sekarang belajar lebih ikhlas lagi, mungkin yang terjadi 

dulu sebagai pelajaran, seiring berjalan waktu sudah hampir satu tahun sa 

mondok Alhamdulillah sa belajar untuk terima semuanya, sa jalani saja yang 

sudah da pilihkan mama ku. Alhamdulillah sa mulai nyaman juga.  
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Wawancara Lanjutan 

1. Kapan pertama kali mengetahui salah satu orang tua berselingkuh?  

Awalnya itu sa lihat kaya perlakuannnya mamaku ke papaku itu sudah mulai 

lain-lain kaya mamaku itu kurang menghargai papaku. nah lama-lama itu sa 

dengar kalau mama ku dipukul sama omku gara-gara itu dia pergi ketemuan 

sama laki-laki lain.  

2.  Bagaimana reaksi kamu setelah mengetahui salah satu orang tua 

berselingkuh?  

Pasti kaget karna sa tidak pernah menyangka mamaku dia mau lakukan itu, 

karna pada awalnya itu mama ku sering bilang sama kita katanya papaku yang 

lagi pacaran, jadi sama sekali sa tidak menyangka.  

3.  Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah mengetahui salah satu orang tua 

berselingkuh?  

Ada, dulunya itu kalau libur sekolah sering kita satu keluarga pergi jalan-jalan 

di kota, tapi sekarang itu sudah tidak pernah. nah pas awal-awal itu papaku 

kaya dia mau gila sering dia pukul saya padahal dulu tidak pernah dia pukul 

saya.  

4.  Kira-kira apa penyebab bapak kamu melakukian hal tersebut? 

 

Jadi dulu itu sa sering main games di HP, kalau main games itu pasti sa pergi 

dengan teman-teman ku mabar di desa Horodopi nah sa pulang itu di atas jam 

12 malam, biasa sa bermalam sama teman ku tapi sa tidak bilang memang 

sama mamaku, kakaku sering mi da lapor papaku akhirnya sa dipukul mi.  ada 

pernah satu kejadian datang-datangnya saja papaku langsung dia potong-

potong baju, celana, tas, dengan sepatuku pake parang di situ sa jengkel sekali 

pokonya sa benci sekali papaku. 

5.  Apa yang kamu rasakan saat pertama kali mengetahui  mama berselingkuh? 

6.  Apakah ada perubahan dalam hidup mu setelah mengetahui hal tersebut?  

Ada, dulu itu sering sa baku hantam dengan kakaku, sa suka pukul dia, 

bagaimana pareare sekali, oiyo sa sempat juga coba-coba obat-obatan karna sa 

ditawarkan sama teman-teman ku dengan sudah jarang juga sa bicara sama 

papaku. Pokonya kacau sekali dulu itu pikiran ku.  

7.  Bagaimana hubungan mu dengan orang tua pada saat itu? 

kalau sama mamaku masih biasa-biasa ji tapi kalau sama papaku sa nda suka  

sama dia, suka memukul.  

8.  Apakah ada usaha kedua orang tua untuk menguatkan mu dari kondisi-kondisi 

yang tidak mengenakkan? Ada, Alhamdulillah papaku sama mamaku nda jadi 

ji dorang cerai jadi setelah kejadian itu mama ku dia suruh saya lanjut di 

pesantren makanya itu dia suruh saya belajar mengaji sama kamu (peneliti), 

pokonya untuk sekarang sudah agak baik-baik mi. 

9.  Bagaimana kondisi keluarga sekarang?  

Alhamdulillah sekarang sudah baik-baik mi tapi itu mi kaya masih ada rasa 

benci ku sama papaku, apalagi kalau dia curhat mamaku tidak pernah da 

dikasi uang sama papaku, kaya sa suka ingat kembali itu kajadian yang dulu 

da pukul saya dia potong-potongkan pakean ku pake parang.  
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Wawancara ke dua 

10.  Sejak usia berapa kamu mengetahui perselingkuhan mama? 

Ih sa lupa mi. kan 2021 sa berangkat pondok. Sekitaran 2019, 2020 itu masih 

SMP, 14 tahun. 

11. Dari siapa kamu mengetahui kalau mama berselingkuh ? 

Dari om ku, ada kejadian itu di pukul mama ku sama om ku di situ sa tau.  

12.  Apa perbedaan yang kamu rasakan antara saat pertama kali mengetahui dan 

sekarang? 

 

Subyek Penelitian Keluarga III 

Anggota Keluarga: 

Ayah : K 

Ibu : M 

Anak : EM (17), E (16) 

 

Nama Narasumber : M 

Usia    : 41 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Tempat dan Waktu : Desa Puuwehuko, 20 April 2022 

1. Bagaimana kondisi keluarga sekarang?  

Maa sejujurnya sa tidak mau lagi bahas ini karna sudah berlalu, terlalu sakit 

da bikinkan saya bapanya E kasian, tapi karna sudah tidak ada lagi tempat mu 

bertanya jadi biar mi sekali-sekali kita bahas ini. Jadi saya itu dengan bapanya 

E kurang lebih berapa di, hampir 20 tahun. Kemudian dia talak saya itu tahun 

2020.  

2.  Apa yang menyebabkan perceraian itu terjadi?  

Bagaimana kita mau bilang dih, soalnya mungkin hampir satu kampung itu 

tau kalau bapanya E itu selingkuh sama perempuan lain, maa ini kita cerai 

karna selingkuh ona mau bagaimana lagi, sudah itulah yang terjadi.  

3.  Bagaimana gambaran keluarga sebelum terjadi perselingkuhan?  

Awalnya itu kita bapanya E mulai dari nol betul, dari kita tinggal di rumah 

kecil berayap sampai sekarang itu maa liat mi saja itu rumah, bagi saya itu 

sudah mewah, lebih dari cukup. Kita hidup Alhamdulillah bisnis lancar, hasil 

tani melimpah, harta lebih dari cukup, harmonis saling sayang anak-anak juga 

cukup, tapi semuanya hilang sekejap cuman gara-gara perempuan.  

4.  Bagaimana perselingkuhan itu muncul awalnya seperti apa?  

Itulah tadi sa bilang semuanya serba cukup, sampai pada akhirnya bapanya E 

itu katanya dia ingin kuliah. maa namanya juga rumah tangga apa-apa harus 

dibicarakan, saya dukung dia kuliah. itu perempuan sebenarnya saya kenal, 

dia tinggal itu di Puosu dia kuliah juga, itu kuliah sabtu minggu, jadi kalau 

sabtu minggu itu bapanya E pergi kuliah. lama-kelamaan itu perempuan suka 

mi nebeng sama suami ku. di situlah mungkin awalnya. maa waktu hebohnya 

itu ada ku dapat chatnya di Facebook, maa sa dapat ona foto telanjang, itumi 

saya sebarkan semua hampir satu kampung lihat itu foto.  

5.  Bagaimana kondisi keluarga setelah perselingkuhan terjadi?  

Maa setelah itu sa tau pastinya banyak perubahan dari bapanya E mau itu 
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sama saya ataupun sama anak-anaknya, bagaimanakah itu kalau sudah ada 

yang lain tentu perhatiannya itu sudah bukan lagi sama kita. Terus sering 

berkelahi, apa-apa dibahas pasti dengan emosi.  

6.  Apakah saat itu langsung memutuskan untuk bercerai?  

ndaa, awalnya itu waktu sa dapat chatnya di FB masih okelah sa yakin masih 

bisa dia berubah, nah puncaknya itu malam kita berkelahi, tiba-tiba bapanya E 

tuduh saya kalo sa selingkuh, di situ sa bingung kenapa toh, pokonya itu 

malam puncaknya. setelah kejadian itu malam sudah berakhir mi semuanya, 

setelah berapa hari itu sa dengar mi cerita kalau itu perempuan sudah hamil 

anaknya bapanya E. pokonya sudah selesai dengan dia, berakhir. mungkin 

sudah begitu mi jalannya bukan jodoh mungkin.  

7.  Bagaimana dengan anak-anak, apakah dengan perselingkuhan hingga terjadi 

perceraian ini anak mengalami beban mental?  

Puh maa pastinya, itu saja terutama anak ku yang laki-laki E, itu anak hancur 

sekali, ma kalau itu ji kakanya tidak ji karna selama kejadian itu dia di 

pondok.  

8.  Beban mental seperti apa yang anda lihat?  

Itu anak ku seperti dia kehilangan sekali, tidak tau arah, ini saja baru-baru 

kejadian, kan sekarang itu dia tinggal mi dengan itu perempuan sementara 

bapaknya itu kerja di tambang, nah sewaktu itu perempuan mau dia mau 

susun bapanya E di Morosi, bisa-bisanya di tidak kasi anak ku kunci rumah, 

puh di situ i E kaya dia mau gila, maa da bilang sa nekat ji hae mama bakar itu 

rumah. Dia mau ke saya juga kan sa lagi kerja di Kolaka di Apotik akhirnya 

kasian anak ku mbe-mbe ikaa laha ano moiya sama teman-temanya.  

9.  Adakah usuha anda sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anak 

yang sebenarnya terjadi atau untuk menguatkan anak-anak?  

Ma nda ada hae, karna sa rasa juga toh tidak perlu mereka tau yah jalani saja 

sudah itu yang terjadi, intinya mereka pasti mengerti suatu saat nanti.  

10.  Bagaimana hubungan dengan mantan suami sekarang?  

Sampai sekarang tidak bagus semenjak itu malam kita berkelahi pokonya 

bapanya E dia jengkel sekali saya, sempat juga itu waktu awal-awal dia 

alarang anak-anak ku ketemu saya tapi sa biarkan saja lama-lama pasti mereka 

cari ji itu saya 

11.  Apakah anak dibaskan memilih untuk tinggal bersama ibu atau bapaknya? 

Maa itu mi sa bilang tadi wal-awal itu dia larang anak-anak ku ketemu saya 

tapi sekarang Alhamdulillah mungkin karna dia sibuk juga kerja jadi dia 

biarkan saja.  

12.  Apa harapan anda untuk anak-anak?  

Maa semoga mereka jadi anak-anak yang sukses, sekolah tinggi. Bisa 

mengerti orang tuanya toh, walaupun mereka hidup tidak sepenuhnya sama-

sama orang tua lengkap, bisa terima kenyataan itu saja kasian.  

Wawancara kedua dilakukan 8 Juni 2022 

13.  Bentuk perselingkuhannya itu seperti apa apakah hanya sebatas 

perselingkuhan emosional atau sudah pada tahap hubungan seksual? 

Menurut mu juga, kalau sudah kirim-kirim foto telanjang begitu berarti apa?. 

Itu artinya memang sudah ada hubungan intim toh tapikan sa nda tau di 

mana mereka berbuat. Perlu bukti apa lagi? Dia ceraikan saya karna itu 

perempuan sudah hamil. Semua akan terbuka sesuai waktu yang sudah 
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ditentukan”.  

Nama Narasumber : E 

Usia    : 16 tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status    : Pelajar 

Tempat dan Waktu : Desa Benua, 22 April dan 6 Mei 2022 

E merupakan salah satu subyek penelitian yang cukup sulit untuk ditemui, pada 

tanggal 23 Maret 2022 peneliti mulai mengubunginya melalui via Whatsapp dan 

melontarkan penolakan, ketika hendak ditemui, E seperti selalu mengahindari 

peneliti, namun dengan usaha peneliti E akhirnya luluh dan bersedia untuk 

diwawancarai. Tepatnya pada tanggal 22 April 2022, peneliti menemui E di 

rumahnya yang sebelumnya telah membuat janji. Pada pertemuan pertama peneliti 

menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

photovoice, E termasuk anak yang cukup cerdas karena dengan mudah ia memahami 

metode photovice tersebut. Kemudian sebelum mengakhiri pertemuan pertama, 

peneliti memberitahu E bahwa kami akan bertemu setelah satu minggu. Namun 

ketika satu minggu beralalu, peneliti hubungi E bahwa ia tidak bisa bertemu dengan 

peneliti, karena ada permasalahan keluarganya. Barulah tanggal 6 Mei ketika peneliti 

melihat sitausi telah kondusif dan masih dalam suasana hari raya, peneliti 

mendatangi rumah E kembali untuk melakukan wawancara teknik SHOWED. Ketika 

peneliti menyakan foto yang dia potret, rupanya footo itu telah dipersiapkan dua hari 

setelah pertemuan pertama. E mengatakan bahwa foto itu diambil ketika ia sedang 

nongkrong dengan teman-temannya. Foto rokok dan korek api ini cukup 

menggabarkan ketengan dalam hidupnya di tengah hiruk-pikuk permasalahan di 

lingkugan keluarganya.  
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Photovoice  

Foto: 

 
Wawancara teknik SHOWED 

1. Apa yang anda lihat di foto ini?  

Di foto ini menggambarkan ketengan dari semua beban yang sa rasa.  

2.  Apa yang sebenarnya terjadi?  

Sebenarnya semua ini nda akan terjadi kalo dia tidak menikah bapa ku secepat 

itu, mulai stress itu pas da tanya saya bapa ku klo dia mau menikah lagi, di 

situ sa kepikiran, merasa kehilangan sosok mama. Jalan satu-satunya sa harus 

cari ketenangan biar agak kurang-kurang juga ini beban.  

3.  Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kehidupan anda?  

Di saat dia putuskan bapa ku untuk menikah lagi, di situ sa rasa betul 

kehilangan maksudnya kan tidak ada mi kesempatan mama ku sama bapa ku 

mau balikan toh jadi pasti itu sakit sakali. Pokonya hidup ku ini terlantar 

semua gara-gara bapa ku, ini semua terjadi karna dia, dia yang hancurkan 

semua. 

4.  Mengapa masalah atau kekuatan itu ada?  

Itu mi tadi sa bilang toh, andaikan mungkin bapak ku da tidak menikah lagi, 

kan saya ini sebagai anak masih ada harapan untuk mama bapak ku kembali 
tapi semua itu tidak akan pernah terjadi lagi.  

5.  Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?  

Untuk sekarang nda ada dulu yang sa bisa lakukan sa jalani saja hidup ku 

sesuai yang terjadi. Ada ji teman-teman ku, setidaknya kalo sa sama-sama 

mereka seketika hilang beban 

Wawancara Lanjutan 

1.  Kapan pertama kali mengetahui salah satu orang tua berselingkuh?  

Itu hari waktu pertama kali bertengkar, baru mama ku disuruh pergi dari 

rumah sama bapak ku.  

2.  Bagaimana reaksi kamu setelah mengetahui bapak berselingkuh?  

pasti marah, sedih  dengan sa tidak sangka kalau pertengkarannya itu tentang 

perselingkuhan yang menyebabkan perpisahan.  

3.  Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah orang tua bercerai?  

Ada banyak. Dulu untuk nakal saja masih berpikir dua kali karna takut sama 

orang tua, sekarang lebih bebas. Sekarang sa bisa minum alcohol, sa merokok 
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dengan sa malas sekolah, kaya dari rumah itu toh sa pakean sekolah tapi sa 

tidak sampai di sekolah.  

4.  Apakah ada perasaan malu terhadap lingkuhan sosial?  

Sa nda malu ji, hanya sering sa dengar orang-orang cerita tentang 

perpisahannya orang tua ku, sa langsung pergi karna sa malas gubris.  

5.  Apa yang kamu rasakan saat pertama kali mengetahui bapak berselingkuh?  

Waktu awal-awal itu sa sering menangis, nah pas pertama kali dia tanya saya 

bapak ku kalau dia mau menikah kembali padahal terhitung belum ji lama dia 

berpisah dengan mama ku. Di situ sa stress mi, jalan satu-satunya yah sa 

larikan di rokok dengan alkohol stress ku, kaya sa merasa tenang sa pake 

begituan kaya kurang beban pikiran ku. Dengan sa merasa kehilangan sekali 

mama ku aslinya. Andaikan bisa, banyak sekali sa ingin ulang, sa rindu sekali 

makan bersama satu meja dengan mama, bapak, kakak ku, mungkin kalau 

orang lain yang rasakan tidak akan sekuat saya.  

6.  Apakah ada perubahan dalam hidup mu setelah orang tua berpisah?  

Banyak perubahan, misalnya dulu itu sa diperhatikan mau pergi mana di 

uruskan (rekreasi/liburan), mau ini itu dibelikan. Pas sekarang berusaha 

sendiri, apa-apa sendiri. Banyak sa butuhkan tapi biar satu nda ada yang 

tercapai. Kaya sa dipaksa dewasa dengan keadaan padahal umurku baru 16 

tahun.  

6.  kah ada usaha kedua orang tua untuk menguatkan mu dari kondisi-kondisi 

yang tidak mengenakkan?  

Tidak ada kaya berlalu begitu saja karna sekarang bapak mama ku sibuk 

bekerja makanya sekarang lebih bebas sa rasa.  

Wawancara kedua 

7.  Sejak usia berapa kamu mengetahui perselingkuhan bapak? 

Masih baru sekali. Tahun 2020 itu umurku berapa dih? 

Iyo 14 tahun  

8.  Dari siapa kamu mengetahui kalau bapak berselingkuh ? 

Dari omongan orang-orang, apa sa taukan kalau perkelahiannya dorang gara-

gara selingkuh. 

9.  Apa perbedaan yang kamu rasakan antara saat pertama kali mengetahui dan 

sekarang? 

Pertama sa tau itu hancur, sekarang semakin hancur.  

 

Subyek Penelitian Keluarga IV 

Anggota Keluarga: 

Ayah  : A 

Ibu  : H 

Anak  : MJ(17 ), D(10) H(4) 

 

Nama    : A 

Usia    : 40 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : PNS 

Tempat dan Waktu : Desa Benua, 24 April 2022 
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1. Apa alasan anda melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga? 

Sebenaranya ini pertanyaan, kalau di ibaratkan itu seperti tamu yang masuk di 

rumah kan tapi langsung da los di dapur kan seperti itu, tapi tidak apa saya 

juga pernah menjadi mahasiswa jadi saya profesional, apa tadi 

pertanyaannya?  

2.  Alasan melakukan perselingkuhan pak? 

Ohiya, jadi dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya ujian, tinggal 

bagaimana saja yang ada dalam rumah tangga tersebut mengahadapinya kan 

begitu.  

3.  Masalah apa saja yang timbul setelah anda memutuskan untuk melakukan 

perselingkuhan? 

Ooh besar masalahnya artinya setelah dia tau yang pertama seolah-olah dia 

tidak dihargai pasti, merasa dikhianati toh, selain itu sering cekcok baku 

hantam toh namanya juga orang emosi kan, sampai-sampai mamanya G itu 

pulang-balik pengadilan segala macam, tapikan tidak bisa mau bagaimana dia 

tatap kembalinya ke saya toh.  

4.  Bagaimana hubungan anda dengan pasangan saat ini?  

Sementara berpisah dulu artinya kan belum resmi juga bercerai tidak ada juga 

itikat mau bersama, adapun rencana kalau mau rujuk ya Insyaallah kita akan 

rujuk kalau memang Tuhan itu menghendaki.   

5.  Bagaimana respon anak setelah mengetahui perbuatan anda? 

Sejujurnya anak saya itu tidak tahu apa-apa tentang permasalahan ini setau 

mereka itu kalau papa mamanya sementara sedang berpisah begitu.  

6.  Bagaimana dengan anak-anak, apakah dengan perselingkuhan hingga terjadi 

perceraian ini anak mengalami beban mental? 

Oh tidak ada, hanya itu yang saya perhatikan anak-anak saya itu setelah 

mamanya sudah tidak di rumah lagi sudah tidak seperti biasanya yang 

kemarin diperhatikan mereka punya jadwal mandi, makan, kemudian bermain, 

tidur, belajar itu sudah perlahan sudah ini, sudah berkurang karna sudah tidak 

ada yang kontrol, saya sebagai bapaknya itukan kebanyakan di kantor. kalau 

gangguan mental tidak ada ataupun perilaku-perilaku menyimpang itu tidak.  

7.  Setelah kejadian ini, bagaimana kedekatan anda dengan anak? 

Masih normal, anak-anak saya kan tinggal sama saya jadi kalau soal 

kedekatan itu masih seperti biasa.  

8.  Apa yang membuat anda mempertahankan rumah tangga? 

Yang ini? Mau dikatakan juga dipertahankan tidak yah, karena ini sementara 

berpisah, tapi kalau memang itu tadi yang saya bilang kalaupun mamanya G 

sa punya istri mau rujuk Insyaallah saya siap rujuk untuk kebaikan anak-anak 

saya begitu. 

9.  Adakah usuha anda sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anak 

yang sebenarnya terjadi atau untuk menguatkan anak-anak? 

-anak saya itu sudah mengerti  masalah ini sehingga mereka tidak apa-nakA

apa, mereka saya sudah kasih pemahaman bahwa perpisahan itu terjadi wajar 

takdirnya harus  ,tidak bisa kita mau paksakan kita mau sama sama terus

anak saya, saya sudah didik untuk berbuat -begitu pisah dulu. Kemudian anak
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yang tidak menyimpang  .  

10.  Apa harapan anda untuk keluarga anda ke depannya? 

Saya punya harapan itu lebih ke anak-anak, semoga anak-anak saya itu 

tumbuh dengan sehat itu saja karena begini, harapan sama istri saya itu sudah 

tidak besar lagi, tapikan kita tidak pernah tahu bahwa kedepannya itu seperti 

apa jadi kita lihat saja bagaimana ke depannya toh.  

Nama Narasumber  : O 

Usia    : 23 tahun 

Status    : Mahasiswa/Sepupu A 

Tempat dan Waktu : Via telepon, Rabu 8 Juni 2022 

1.  Apakah kamu mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh A? 

Tau, karna sering dia curhat juga sama saya toh ditambah dia pernah bawa 

perempuan di kos ku, itu perempuan bukan istri pertamanya juga bukan istri 

keduanya. Ko bingung toh? 

9.  Apakah kamu pernah menyaksikan perselingkuhan yang dilakukan oleh A 

secara langsung? 

Iyo pernah, itu bapanya G kayanya da tidak cukup sama satu perempuan, 

soalnya pernah dia bawa satu perempuan di kos ku, tida lama datang mi istri 

ke duanya yang sebelumnya juga pernah jadi selingkuhannya. Beh di situ asli 

sa malu bemanakah itu kos-kosan pasti mi rame banyak orang, dorang 

melero situ. Sa lerai toh sampe putus jam tangan ku, kadang sa pusing juga 

sama ini sepupuku kenapa begini sifatnya.  

10.  Apa harapan kamu untuk keluarga A kedepannya? 

Kalau harapan ku semoga bapanya G dapat hidayah, jangan mi da gila-

gilakan perempuan. Masalahnya kasian juga sama anak-anaknya toh.  

 

Nama Narasumber : MJ 

Usia    : 17 tahun 

Status    : Pelajar 

Tempat dan Waktu : Kendari, 14 dan 31 Mei 2022 

 

Dipertemuan pertama pada tanggal 14 Mei 2022, peneliti mendatangi rumah MJ di 

Kendari untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode photovoice. MJ cukup bingung dengan metode ini, namun peneliti berulang 

kali menjelaskan sampai pada akhirnya MJ mengerti. Seperti biasa peneliti 

memberikan waktu kepada masing-masing subyek penelitian selama kurang lbih satu 

minggu dalam proses pengambilan gambar/foto. Namun pada MJ, peneliti cukup 

lama menunggu karena MJ sempat sakit dan masuk Rumah Sakit dan juga sempat 

pulang kampung. Akhirnya pada tanggal 31 Mei MJ kembali sehat dan telah kembali 

beraktivitas sebagaimana biasanya,  tanpa berlama-lama peneliti langsung bergegas 

ke rumahnya di Kendari dan menemui MJ untuk mendiskusikan gambar/foto yang 

dia pilih. Kemudian peneliti wawancara MJ menggunakan teknik SHOWED. 
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Photovoice  

Foto:  

 

Wawancara Teknik SHOWED: 

1. Apa yang anda lihat di foto ini? 

Kurang lebih begini rutinitas ku ketika sa di rumah kampung, hanya diam 

menyendiri di kamar ini. Ternyata diam di kamar itu lebih baik dibanding sa 

harus ketemu sama orang-orang di luar.  

2.  Apa yang sebenarnya terjadi? 

Dari kejadian itu sa suka mi menyendiri, punya keluarga tapi kaya tidak punya 

. Rasa-rasanya itu kalau sa keluar kaya sa malu mau dilihat orang, ya palingan 

kalau sa keluar misalnya dari rumah ku ke rumahnya nenek ku sa tutup kepala 

ku pake handuk, jarang sekali sa keluar, kalau sa di kampung itu sa di rumah 

ji. Kalau di kendari kan nda ada ji sa kenal jadi aman pi klo di Kendari.  

3.  Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kehidupan anda?  

Berkaitan karna sa kehilangan kasih sayang, kurang perhatian, kurang mi juga 

kepeduliannya orang tua ku sama saya. Jadinya yah begutu mi yang sa rasa, 

apa dih kaya sepi saja begitu, sudah beda lain-lain, yah walaupun sebenarnya 

sa terbiasa mi toh bukan main itu dari sa kelas 6 SD sampe sekarang, kurang 

lama bagaimana lagi itu kasian. Tapikan nda enak juga toh hudup baru 

tapisah-pisah  kita punya oraang tua.  

4.  Mengapa masalah atau kekuatan itu ada? 

Semuanya berawal dari sa masih kelas 6 SD, pada saat sa pulang sekolah, sa 

saksikan dengan mata kepala sendiri, di mana semua barang-barang 

berantakan, piring-piring hancur, tiba-tiba sa dengar bunyi “pak” ternyata 

peneutup makanan itu yang di atas meja yang stenlis dilempar sama mamaku, 

di situ sa kaget, karna sa takut di situ sa langsung masuk kamar sa tenangkan 
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diri. Habis kejadian itu tenyata bapak ku selingkuh, itupun sa tau itu dari 

nenek ku, apa sa taukan itu selingkuh.  

5.  Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? 

Apa dih, sejauh ini itu ji sa lakukan sa atasi itu sendiri dengan cara 

menguatkan diri sendiri karna sa sudah cukup terbiasa dengan keadaan begini, 

jadi ya sudah cukup terbiasa walaupun sa harus ketemu sama perempuan 

berbeda di tiap waktu.  

Wawancara Lanjutan  

1. Kapan pertama kali mengetahui salah satu orang tua berselingkuh? 

Iya itu tadi pada waktu kelas 6 SD tapikan di situ sa masih kurang mengerti 

apa itu toh, nanti mi sekarang-sekarang itu baru sa mulai mengerti, oh 

beginikah selingkuh, oh ternyata begini. Oh sa ingat  mi, mulai sa paham  itu 

waktu sa lihat bapak ku sama istri barunya,  iya kalau nda salah di situ 

kayanya.  

2.  Bagaimana reaksi kamu setelah mengetahui salah satu orang tua 

berselingkuh? 

Sa diam ji, karna itu kan sa tau dari nenek ku, sa kira juga waktu dorang 

berkelahi gara-gara yang lain ternyata gara-gara selingkuh pale. 

3. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah orang tua berpisah untuk 

sementara ini? 

Inikan mama ku sama bapak ku sudah hidup terpisah, dorang sudah hidup 

masing-masing toh, semuanya itu menyebabkan perhatiannnya dorang 

berkurang sama saya, dorang nda terlalu perduli mi juga sama saya,   -begitu

begitulah.    

4.  Apakah ada gejala gangguan kesehatan mental lainnya t=yang kamu rasakan? 

iya ada, karna setelah kejadian itu sa lebih menutup diri dan kaya hilang 

kepercayaan ku sama orang-orang di sekitar ku. 

5.  Hilang kepercayaan maksudnya se perti apa dan kepada siapa ?  

itu sama  event orang -gitu sa percaya sama orangmaksudku kaya susah mi be

adik ku sendiri, keluarga lah intinya sama lingkungan pertemanan ku, susah 

saja rasanya buatt percaya mereka  .  

6.  Apakah ada usaha kedua orang tua untuk menguatkan mu dari kondisi-kondisi 

yang tidak mengenakkan? 
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tidak ada karna sa selalu menyendiri  apa. -jadi keliatannya kaya nda ada ji apa

orang di sekitar ku juga nda begitu perduli-baik ji jadi orang-terlihat baik .  

Wawancara kedua  

8.  Sejak usia berapa kamu mengetahui perselingkuhan bapak? 

Kelas 6 SD, usia 12 tahun  

9.  Dari siapa kamu mengetahui kalau bapak berselingkuh ? 

Dari nenek ku, tapi waktu itu belum sa terlalu paham tentang selingkuh itu 

bagaimana. Jadi nanti sekarang-sekarang baru paham. 

10.  Apa perbedaan yang kamu rasakan antara saat pertama kali mengetahui dan 

sekarang? 

Pertama biasa saja, hanya semakin ke sini sa malu sama orang-orang, 

makanya itu sa menutup diri jarang a keluar rumah. malu rasanya soalnya itu 

aib dengan itu sa susah mi untuk percaya orang lain.  

Wawancara Kepala KUA Kecamatan Benua 

Nama Narasumber : Toufik Rahman, S.Sos.I 

Usia   : 42 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Jabatan   : Kepala KUA Kecamatan Benua/Penghulu/JFU Keluarga 

 Sakinah  

Tempat dan Waktu  : Kantor KUA, Desa Horodopi, 17 Maret 2022 

 

1. Apakah di KUA Kecamatan Benua ini pernah diadakan bimbingan pra nikah? 

ohiya, jadi begini, bimbingan pra nikah itu kami menyebutnya lebih akrab  

kursus catin (kursus calon pengantin). Kursus catin ini diwajibkan bagi 

seluruh masyarakat yang baru mau menikah, atau mau menikah dua kali atau 

bahkan mau menikah tiga kali. Bagi setiap orang yang mau daftar menikah 

maka kita wajibkan untuk mengikuti tiga kursus, satu, kursus di KUA 

namanya kursus catin (kursus calon pengantin), yang kedua kursus dan 

penyuluhan Keluarga Berencana di Kantor KB itu di sebelah, jadi semua itu 

dek, tapi yang wajib itu perempuan jadi dia mendapatkan penyuluhan 

keluarga berencana dari Kantor BKKBN, itu wajib ke sana dulu baru ke sini 

atau ke sini dulu baru ke sana. Dan itu ada sertifikatnya. Nah setelah itu dia 

mendapatkan penyuluhan kesehatan dari Puskesmas, penyuluhannya itu 

terkait kesehatan reproduksi, kalau kemudian penyeuluhan di kantor KB itu 

terkait membangun kesadaran untuk mereka menjadi orang-orang yang sadar 

untuk berKB. 
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2.  Jadi kursusnya itu pak kolektif atau individual/per pasangan? 

Kursusnya itu per satu pasang, kan mereka mendaftarnya berbeda-beda hari 

kan gitu, jadi mereka itu kursus per satu pasang, kecuali ketika mereka datang 

itu pas bersamaan dua pasang, yah kita kursus bersamaan itu di balai nikah. 

Nah terkait dengabn materi kursus biasa kita berikan, satu, hukum-hukum 

pernikahan menurut undang-undang dan agama yang terkait dengan urusan 

rumah tangga dalam Islam, terus materi tentang bagaimana manajemen 

ekonomi, terus kursus tentang keluarga sakinah, ada juga kadang di berikan 

kursus tentang simulasi menikah, materi itu wajib hukumnya. 

3.  Terkait pembawa materi untuk kursus catin itu penyuluh spesialis kusus catin 

itu sendiri atau bagaimana pak? 

Penyuluh itu di sini ada 8 dan mereka membidangi bidang masing-masing. 

Sebagai tambahan wawasan kita saja, jadi ada penyuluh dengan 

spesialisasinya keluarga sakinah satu orang, terus tentang NAPZA satu orang, 

tentang radikalisme satu orang, tentang BTQ satu orang, tentang zakat/waqaf 

satu orang, ada juga yang spesialisasinya itu tentang produk halal. Jadi semua 

bidangnya itu, tapi ketika kemudian ada yang kursus ke sini saya itu berbagi 

tugas dengan mereka, kaya misalkan gini ada teman yang membidangi 

spesialisasi tentang keluarga sakinah, jadi kursusnya tentang materi keluarga 

sakinah saya serahkan ke dia, nanti kemudian tentang materi hukum 

pernikahan baru saya ambil alih, itu yang kami lakukan fleksibel aja sih 

sebenaranya. Itu ketika penyuluhnya lagi ada, karena kan sebenarnya datang 

piket itu satu hari dua orang, jadi ketika mereka ada pas ketemu dengan 

mereka yang mau mendaftar nikah, saya berikan waktu untuk meberikan 

kursus, tapi untuk sepenuhnya saya. Sebenarnya dek kursus itu dilakukan 

yang wajib itu bukan penyuluh, dilakukan oleh BP4, struktur itu tidak berjalan  

tapi programnya berjalan karena kami punya kewajiban untuk memberikan 

bimbingan kepada mereka, salah satu tupoksi saya seperti itu, jadi semua tetap 

berjalan.  

4.  Bagaimana dengan penyuluh di kecamatan benua apakah mereka itu berlatar 

belakang dari bidang kepenyuluhan? 

Background pendidikan mereka itu begini dek, memang inilah kekurangannya 

kami penyuluh-penyuluh agama, bukan di KUA tapi di kementerian agama 

malakukan seleksi, melakukan pengangkatan mereka menjadi penyuluh 

agama itu tanpa melihat bidang spesialisasinya, di sini ini penyuluh yang 8 

itu, sarjana pendidikan Islam itu 3 orang, yang lainnya itu sarjana ekonomi, 

sarjana administrasi dan bisnis, kemudian ada juga mereka yang memang 

tidak kuliah mereka hanya paket C ada, dan mereka ada juga yang masih 

kuliah, tapi semuanya itu fenomena terjadi di setiap-setiap KUA. jadi tidak 
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dominan sih mereka yang mengampuh spesialisasinya dengan disiplin ilmu 

dan pendidikan itu mereka itu asal saja, tapi semua mereka itu menjalankan, 

karena apa itu mereka ditunjuk sesuai dengan kamampuan, bukan sesuai 

dengan disiplin ilmu. Sarjana ekonomi di bidang NAPZA, ya udah yang ada 

itu, dia jalankan.  

5.  Bagaimana dengan kegiatan bimbingan keluarga sakinah, apakah berjalan di 

kecamatan Benua khususnya di desa Benua? 

Kalau kami asumsikan sih, sebenarnya gini, bimbingan keluarga sakinah itu 

ya, semua sudah include di kegiatan, tapi untuk secara spesifik untuk kegiatan 

program untuk melakukan kegiatan keluarga sakinah, kan biasa sebenarnya 

gini, ada namanya semacam kaya proyek, kaya program gitu, program 

keluarga sakinah satu, dua, tiga, empat kan ada seperti itu, tapi itu tidak 

berjalan, dan itu kami hanya berpesan saja kepada mereka kan, kenapa tidak 

membina majelis taklim banyak yang dititpka itu tadi tentang materi-materi 

keluarga sakinah, kan di sini mereka itu bersinergi antar wilayah. Misalnya 

gini penyuluh yang spesialisasinya di bidang keluarga sakinah ada di ujung 

kampung kan, nah ketika ada kegiatan kursus catin di wilayah ujung timur 

mereka di panggil untuk membawakan materi tentang terkait dengan itu, 

seperti itu, jadi mereka bersinergi. Jadi ada tapi lewat majlis taklim tapi secara 

spesifik tidak ada, kan mestinya ada itu, ada memang klasifikasi keluarga 

sakinah satu, keluarga sakinah dua, tiga itu ada klasifikasinya, sakinah satu itu 

apa, sakinah dua itu apa, sakinah tiga itu apa, sakinah empat itu keluarga yang 

sudah ideal sekali dia punya rumah tangga, anak-anaknya taat beribadah, 

anak-anaknya memahami ilmu agama, mereka semua sudah pada berumah 

tangga. Kalau mereka yang baru menikah itu yah sakinah satu. sebenarnya ada 

dek programnya tapi agak kurang bisa berjalan, di satu sisi masyarakatnya 

yang kaya seperti ini, apa lagi kalau mau menjalankan program, kami tidak 

diberikan biaya sama sekali jadi tidak bisa, tidak bisa jalan.  

6.  Kan bapa tadi bilang, ada yang membawakan materi bimbingan keluarga 

sakinah di majelis taklim, itu yang membawakan materi itu siapa pak, apakah 

penyuluh itu sendiri? 

Penyuluh, majelis taklim kan binaannya penyuluh. Jadi mereka yang ceramah, 

jadi penyuluh-penyuluh itu yang ceramah di majelis taklim.  

7.  Di dalam kepenyuluhan itu ada namanya fungsi konsultatif atau penyuluh itu 

berperan sebagai konselor masyarakat. Apakah ada pasangan suami istri  yang 

sedang bermasalah dalam keluarganya itu datang untuk konsultasi di KUA 

Kecamatan Benua? 

Banyak, terutama terkait dengan masalah, terutama perempuan, yang datang 
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konsultasi tentang keluarganya itu perempuan. Hampir semua yang saya dapat 

itu perempuan. Apa kemudian keluhannya, misalnya pak saya mau bercerai 

gitu, sebelum mereka memutuskan untuk bercerai mereka itu datang dulu ke 

sini untuk konsultasi dan menanyakan bagaimana prosedur gugatan cerai, kan 

begini dek, ini menarik yah. Angka perceraian di hampir semua kabupaten 

sih, termasuk  di Konawe Selatan itu enam kali lebih besar cerai gugat dari 

pada cerai talak. Jadi angka jumlah cerai gugat lebih besar dari pada cerai 

talak. Artinya yang banyak menggugat perceraian itu adalah perempuan atau 

istri, makanya yang datang di KUA untuk konsultasi itu perempuan, macam-

macam, ditanya pak saya mau cerai, alasannya apa, saya banyak keluhan saya 

masalah ekonomi, misalnya apa yah tidak semangat untuk bekerja anak 

banyak kebutuhan banyak, ada lagi alasan perselingkuhan, misalnya suami 

saya sudah kawin lagi, banyak gitu alasannya. Mereka menggugat cerai, itu 

faktanya dan mereka datang ke sini konsultasi. Jadi, saya kalau alasan-alasan 

yang bersifat masih bisa ditoleransi, saya berikan arahan karena perceraian itu 

adalah titik akhir kan, sementara banyak peluang masih bisa dimediasi. 

Misalkan suaminya selingkuh, ya udah kalau suaminya selingkuh, nikah situ 

aja gitu kan, konsekuensi harus diterima dan segala macam. Yang tidak bisa 

ditunda itu kalau misalnya ketika ini yah suaminya itu telah menikah lagi itu 

gak sulit, mereka bersih keras, mereka tidak bisa, itu datang ke sini 

perempuan bersama dengan mamanya, jadi itu miris, baru punya anak dua 

masih kecil mereka sudah mau bercerai. Kadang pikiran kita itu tidak sampai 

kepada mereka, mereka itu berpikir ah sudahlah cerai saja masalah anak nanti 

belakangan, tidak sesederhana itu, tapi itu fakta yang terjadi. Di Benua itu 

pernah, dan itu banyak tidak bisa saya sebutkan dan itu kebanyakan 

perempuan yang datang untuk konsultasi.  

8.  Bagaimana pendapat bapak mengenai fenomena perselingkuhan yang marak 

terjadi khusunya di desa Benua? 

Pertama, Perselingkuhan itu kan sesuatu yang amoral gitu ya dalam 

kehidupan kita. Perselingkuhan sering dikatakan perilaku zina, adakah 

perselingkuhan yang kemudian tidak mengarah ke situ, bahkan 

perselingkuhan sendiri adalah suatu bentuk amoral, suatu bentuk perzinaan itu 

sendiri cuman dalam tahap mungkin ya tidak sampai pada zina yang paling 

dilarang, zina mata, zina hati dan lain-lain. jadi kalau mau dianalogikan 

dampak perselingkuhan itu sendiri perzinaan orang tua dalam hal ini dek 

untuk menjastifikasi  seseorang berszina atau berselingkuh itu kan 

sesungguhnya harus menghadirkan dua orang saksi. maka ketika adinda 

mendapatkan suatu fakta bahwa oh ada yang berselingkuh, Maka apa 

sesungguhnya barometernya bahwa seseorang itu benar-benar berselingkuh, 

gitu kan, kita butuh kesaksian, bukan hanya pengakuan, pengakuan itu kan 

sebenarnya tidak cukup tanpa kemudian menghadirkan dua orang saksi yang 
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adil, seperti itu sih sebenarnya. Yang mestinya hal seperti ini sudah diproteksi 

oleh penyuluhnya kita kan, itu sih sebenarnya. Berat sekali sebenarnya.  

9.  Apa upaya penyuluh dalam menangani fenomena perselingkuhan di kalangan 

masyarakat Desa Benua? 

Kita bisa melakukan pembinaan itu dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, bukahn hanya masalah perselingkuhan melainkan masalah 

narkoba, radikalisme dan lain sebagainya, kami itu menggunakan beberapa 

pendekatan. Pendekatan pertama adalah kita melakukan pembinaan kepada 

mereka itu secara langsung lewat tentunya penyuluh yang ada di wilayah 

tersebut, nah mereka menemui yang bersangkutan. Terus yang ke dua kita 

melakukan pendekatan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan yang di maksud 

adalah kegiatan-kegiatan kepenyuluhan. Kepenyuluhan itu yang di masjid-

masjid. Ketika pengajian-pengajian toh, majelis taklim mereka membina. 

Maka dari itu salah satu bentuk dari keluarga sakinah itu mereka memiliki 

kesadaran untuk mendatangi kegiatan-kegiatan keagamaan, ada pengajian 

datang. Jadi apa yang kita sampaikan terdengan oleh mereka. Masalahnya itu 

ketika kemudian mereka itu tidak datang, nah ketika misalnya mereka tidak 

datang kita menggunakan pendekatan yang pertama tadi. Jadi kita wajib 

melakukan itu, satu kewajiban sebagai penyuluh ke dua kewajiban sebagai 

sesama muslim.  

10.  Perselingkuan ini tentu saja berdampak pada kesehatan mental anak. 

Bagaimana kontribusi atau peran penyuluh agama pada fenomena 

perselingkuhan yang berdampak pada kesehatan mental anak? 

Jadi tentunya begini, kita bicara tentang anak. Anak adalah mereka yang 

masih berumur antara 1 sampai 17 tahun begitu, mestinya anak-anak itu kan 

memiliki tempat yang paling asik buat mereka, di mana tempat yang paling 

asik buat mereka, satu sekolah yang ke dua adalah lembaga-lembaga 

pendidikan non formal seperti apa TPQ dan kalau mereka itu teredukasi untuk 

berada di sekolah, untuk berada di masjid dalam hal ini pendidikan-

pendidikan nonformal. Mereka akan mendapatkan pembinaan, kan penyuluh 

akan tau mengidentifikasi si A si B, oh ini yang orang tuanya. Bagaimana 

ketika mereka tidak datang di masjid gitu kan, bagaimana kemudian bentuk 

upaya kita, kontribusi kita dalam menyelamatkan satu generasi yang gagal 

secara mental akibat bobroknya rumah tangga orang tuanya. Nah tentu ini 

menjadi satu tugas yang berat, dan terima kasih adinda telah mengingatkan 

kepada kita bahwa ternyata fakta-fakta itu bisa saja terjadi dan tidak tersentuh 

oleh kami. Kalau mereka datang di tempat TPQ tentu mereka mendapatkan 

pembinaan terus mendapatkan penguatan-penguatan dan itu memang ada sih 

teman-teman yang melakukan begitu punya anak binaan, di situlah dia bangun 
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mentalnya itu kembali, mengkontruksi kembali mentalnya yang sudah rusak 

gara-gara hancurnyanya rumah tangga orang tuanya. Tapi mereka datang kan 

di TPQ itu, TPQ kita di sini bukan saja di Masjid tapi ada juga yang di rumah-

rumah penyuluh, yang rumahnya itu di lorong SMP dia itu memproteksi anak-

anak oh si ini orang tuanya ini, dia dekati. Yah kemampuan kami juga 

terbatas. Sa kira begitu dek, terima kasih adinda telah mengingatkan kita 

tentang yang terakhir tadi, semoga semua rumah tangga saya dan rumah 

tangga keluarga adek semua baik-baik dan dihindarkan dari masalah seperti 

itu. 

Wawancara Dengan Masyarakat Setempat 

Masyarakat I 

Nama    : Purwanto 

Usia    : 28 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Petani 

Tempat dan Waktu : Benua, 7 Mei 2022 

1. Bagaimana pendapat anda dengan fenomena perselingkuhan yang terjadi di 

Desa Benua? 

Puh kalau masalah ini tidak usah ditanya. Bayangkan ini saja tetangga sebelah 

kiri kanan rumahku ada yang selingkuh itu di depan juga ada. Jadi saya ini 

posisiku agak gimana gitu, karna kita sekeluarga ini kaget-kaget sering dengar 

pertengkaran.  

2.  Apakah ada tindakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? 

Oh kalau itu sa kurang tau, tapi sepertinya nda ada. Paling itu kalau sudah 

kacau nah biasa itu salah satu pasangan itu pergi mi melapor di desa kemudian 

dicarikan solusinya, setau ku begitu.  

3.  Apakah anda mengetahui bahwa di Kantor KUA itu ada yang namanya 

program bimbingan keluarga sakinah? 

Oh, kalau bimbingan keluarga sakinah itu sa nda tau, ini saja baru sa tau karna 

kita bilang toh, ternyata ada pale juga itu bimbingan keluarga sakinah. Jujur 

saya ini sebagai orang awam nda tau. Nah yang satau itu hanya majlis taklim, 

kalau untuk majlis taklim itu masih berjalan tapi nda kaya dulu toh, dulu itu 

kagiatannya beragam, ada pengajian rutin Al-Qur’an tapi sekarang itu sudah 

tidak ada, paling itu yang sering ji kita lihat Yasinan di rumah-rumah warga, 

tapi itu hanya dilakukan sama sekelompok orang saja begitu artinya tidak 

menyeluruh.  

4.  Apakah bimbingan keluarga sakinah perlu diadakan kegiatannya khususnya di 
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Desa Benua ini? 

Oh iya menurutku penting toh artinyakan ada antisipasi awal toh. Jadikan 

hitung-hitung da berkurang juga itu masalah selingkuh di Benua ini. 

5.  Apa harapan anda kepada pemerintah mengenai fenomena perselingkuhan? 

Intinya kita ini sebagai masyarakat berharap besar sama pemerintah toh, 

seharusnya kan sudah tugasnya mereka itu, maksudku saya jangan dibiarkan 

begitu. Ada penanganan lah minimal.  

Masyarakat II 

Nama   : Suwanto 

Usia    : 32 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan   : Pengusaha  

Tempat dan Waktu  : Benua, 5 Mei 2022 

1. Bagaimana pendapat anda dengan fenomena perselingkuhan yang terjadi di 

Desa Benua? 

Cukup meresahan, kenapa saya bilang begitu karna dengar lagi cerita pasti 

tentang selingkuh. Baru itu tidak jauh-jauh biasa satu kampung selingkuh. 

Miris sekali.  

2. Apakah ada tindakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? 

Setau saya tidak ada. Kalau sa tidak salah itu tidak ada. Ya sudah terjadi saja 

begitu karna kan mungkin haknya juga orang mau lakukan apa. 

3. Apakah anda mengetahui bahwa di Kantor KUA itu ada yang namanya 

program bimbingan keluarga sakinah? 

Oh adakah? Saya tidak mengetahui kalau soal itu. Setau saya di KUA itu jika 

mau daftar pernikahan atau mengurus perceraian.  

4. Apakah bimbingan keluarga sakinah perlu diadakan kegiatannya khususnya di 

Desa Benua ini? 

Saya rasa ini perlu ya, karena kita dengar-dengar ini di Benua masalah 

selingkuh saja yang jadi pembicaraan, saya sebagai rumah tangga baru kan, 

seperti ada ketakutan juga, soalnya ini bukan masalah kecil, kita tidak tau 

kedepannya bagaiman tapi saya harap dari pemerintah sendiri itu ada upaya 

toh, tidak diam saja.  

5. Apa harapan anda kepada pemerintah mengenai fenomena perselingkuhan? 
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