LAMPIRAN
Rangkuman Nasehat Ibu dan Pengalaman Anak Dewasa Awal dengan Ibu
Jawaban Narasumber Anak Dewasa Awal, atas pertanyaan:
1.

Apa nasehat-nasehat ibu yang paling kamu ingat di saat jauh dari ibu?

2.

Apa pengalaman dengan ibu yang paling kamu ingat

Nasehat Ibu
Jaga pergaulan, jaga diri, jaga
kehormatan, jaga sopan
santun, dan jaga kesehatan.
Ibu percaya kamu tahu yang
baik dan yang buruk. Yang
penting sekarang udah tahu
salahnya di mana.
Belajar untuk
bertanggungjawab terhadap
perbuatan diri sendiri.
Lakukanlah semampumu dan
sekuatmu
Sholat 5 waktu, sholat malam,
dan ngajinya jangan sampai
terlewat!
Pandai-pandailah
menempatkan diri.
Belajarlah hidup hemat.
Uangnya ditabung, jangan
jajan dan jalan-jalan aja.
Usahakanlah dekat selalu
dengan Tuhan.

Berusahalah menggapai
mimpi, asal doa dan syukurmu
kepada Tuhan tidak pernah
putus.
Pekerjaan-pekerjaan yang
masih bisa dilihat itu pasti bisa
dikerjakan asal kita berusaha.
Laki-laki harus belajar jadi
kepala keluarga.
Kalau cari jodoh, yang seiman.

Pengalaman dengan Ibu
Ibu menemaniku saat aku sakit
dan dirawat di rumah sakit
Pengalaman saat memasak dan
makan bersama Ibu

Ibu selalu menyisir rambutku saat
mau berangkat sekolah
Kenangan saat menemani Ibu
belanja ke pasar
Senandung lembut yang
dinyanyikan sebelum tidur
Dibacakan dongeng “Kancil”
sebelum tidur
Didoakan sebelum tidur

Dinyanyikan tembang jawa
sebelum tidur yang artinya serupa
doa supaya menjadi anak yang
baik
Dielus-elus sebelum tidur sambil
dibisikkan dukungan “anak
pinter..anak cantik.. anak baik..”
Ibu membersihkan telingaku
sampai aku tertidur.
Diingatkan untuk berdoa sebelum
tidur.
Diceritakan dongeng khas daerah
setempat.
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Seorang anak harus terbuka
kepada Ibu.
Harus pinter dan bener
sekolahnya.
Jangan tutup hati pada satu
orang.
Yang penting percaya diri dan
berani aja dulu.

Diceritakan buku cerita Alkitab
Dinasehati tentang hidup sampai
tertidur.
Saat aku sedih setiap malam selalu
ada di sisi tempat tidur untuk
menenangkan hatiku.
Saat berkekurangan di tanah
rantau, Ibu membawakan
makanan ke depan kamar kos.

Kalau bisa membuat orang lain
bahagia, kenapa nggak
dilakukan? Jangan sakiti hati
orang lain.
Jalan hidup itu nggak selalu
mulus, pasti setelah hal yang
berat akan dikasih yang
terbaik.
Jangan lupa sama saudarasaudaramu. Kalian harus saling
jaga, ya!
Jangan terlalu polos, di luar
sana banyak orang jahat.
Jangan cuma pinter aja, yang
lebih penting adalah jujur,
sabar, dan punya empati
kepada orang lain.
Dalam pertandingan apapun
harus menang, tetapi tetap
sportif.
Jadi perempuan harus sabar,
kuat, mandiri, berani, berdaya,
berwawasan, dan takut akan
Tuhan.
Jadi orang harus ingat, akarnya
dari mana.
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Dokumentasi Wawancara Daring
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Dokumentasi Forum Group Discussion (FGD)
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Hasil Pengujian Purwarupa Karya Instagram @keluarsarang
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