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BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Persiapan Pengumpulan Data

1. Surve

Surve dalam penelitian ini mengambil kasus dari peristiwa yang

terjadi di sekitar peneliti. Surve dilakukan mulai tanggal 15

November 2013. Dalam surve, peneliti melakukan wawancara awal

dengan sumber, agar mendapatkan gambaran kondisi yang terjadi

pada subjek dan dapat menentukan tema penelitian yang akan

dilakukan.

2. Pemilihan Subjek

Setelah melakukan surve, ditemukan tiga orang subjek yang

memenuhi kriteria sesuai dengan kriteria subjek yang telah

ditetapkan. Setelah dilakukan penelitian, ketiga subjek tersebut

memenuhi kriteria, sehingga ketiganya digunakan dalam penelitian

ini.

3. Infomed Consent

Penelitian dampak psikologis remaja korban perceraian yang

orangtuanya bercerai saat anak-anak dilakukan sesuai dengan

kesediaan subjek dengan sukarela. Pernyataan kesediaan subjek

untuk menjawab pertanyaan dan segala konsekuensinya tertulis

dalam informed consent yang ditandatangani oleh subjek.
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A. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi

dan tes Grafis. Peneliti menggunakan alat bantu rekam dan alat tulis

dalam melakukan pengumpulan data.

Perincian pelaksanaan penelitian akan dijelaskan melalui tabel

berikut:

Tabel 1

Waktu Pengumpulan Data

Wawancara

dan

Observasi I

Wawancara

dan

Observasi II

Tes Grafis Wawancara

dan

Observasi

III

Subjek I 23 Februari

2014

25 Februari

2014

25 Februari

2014

-

Subjek II 21 Februari

2014

24 Februari

2014

1 Maret

2014

14 April

2014

Subjek III 4 Maret 2014 5 Maret 2014 5 Maret

2014

14 April

2014

B. Hasil Pengumpulan Data

1. Subjek 1

a. Identitas Subjek

Nama : R.E
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Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Semarang

Tempat tanggal lahir : Semarang, September 1991

Urutan kelahiran : Anak ke 2 dari 3 bersaudara

Pendidikan : SMA

Status Marital : Belum menikah

Suku : Jawa

Agama : Islam

b. Hasil Observasi:

1) Observasi Saat Wawancara:

Selama wawancara berlangsung, subjek terlihat santai

dalam menjawab, subjek tidak sungkan untuk menceritakan

peristiwa yang ia alami dalam keluarganya. Saat pertama kali

wawancara dilakukan, subjek sempat terlihat gugup dalam

menjawab, memutar-mutar handphone menggunakan tangan

kanannya, dan sempat beberapa kali melihat ke arah jalan saat

ia menjawab pertanyaan.

Saat wawancara selanjut nya, subjek terlihat lebih

yakin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Beberapa kali ia memainkan handphonenya dengan

menyalakan dan mematikan senter. Posisi duduk subjek

terbilang santai, karena subjek duduk tidak tegang, namun

subjek duduk tingkring dan beberapa kali menggoyang-

goyangkan kakinya saat menjawab pertanyaan.
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2) Observasi Saat Tes Grafis:

Subjek terlihat santai saat menggambar dan sesekali

memastikan yang digambar bebas saat melakukan tree test.

Berbeda saat menggambar person test, subjek sempat merasa

bingung hendak menggambar seperti apa, subjek sempat

merasa gambarnya tidak proporsional. Selama menggambar

orang, subjek menyenderkan kepalanya di tangan. Saat

menggambar housettree person test, subjek terlihat santai

namun sempat terhenti sejenak untuk berpikir gambarnya.

c. Hasil Wawancara:

1) Hasil Wawancara dengan subjek

a) Latar Belakang Subjek

Subjek merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

subjek adalah mahasiswa angkatan 2009, di  salah satu

universitas swasta di Semarang. Selain kuliah, subjek juga

bekerja di Radio Trax, dan subjek merasa sangat nyaman

dengan pekerjaannya ini, karena sesuai dengan

passionnya. Di Trax, subjek bekerja di bagian office.

Orangtua subjek telah bercerai saat subjek berusia 7 tahun,

dan subjek tinggal bersama mama dan adiknya. Mama

subjek tidak menikah lagi, dan kakaknya sudah menikah

dan tidak tinggal satu rumah dengan subjek.
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b) Jangka Waktu Perceraian Orangtua Subjek

Orangtua subjek telah bercerai sejak subjek masih

berusia 7 tahun, yaitu tahun 1998. Usia perceraian

orangtua subjek sudah 16 tahun.

c) Kehidupan Keluarga Subjek Sebelum Perceraian

Subjek ingat saat masih kecil, dan orangtuanya

belum bercerai, subjek bersama papa, mama dan adiknya

menonton Godzilla, dan pergi bersama di acara kantor

mama subjek. Kedua peristiwa menyenangkan yang

subjek masih ingat hingga sekarang adalah dua peristiwa

tersebut. Selain peristiwa menyenangkan, ada pula masa-

masa dimana kedua orangtua subjek mulai sering

bertengkar, secara verbal maupun fisik. Bahkan papa

subjek juga melakukan KDRT, dan subjek melihat

peristiwa tersebut. subjek saat itu merasa takut, sehingga

subjek menjauh dari tempat tersebut agar subjek tidak

melihat KDRT tersebut. Setelah bertengkar, kedua

orangtua subjek saling mendiamkan, sehingga subjek dan

adiknya bingung hendak melakukan apa. Saat kekerasan-

kekerasan yang terjadi di keluarga subjek, subjek merasa

tidak nyaman di rumah.

d) Interaksi Sosial Sebelum Perceraian

Sebelum perceraian kedua orangtuanya, subjek

mengaku ia sering menghabiskan waktu untuk bermain di

rumah. Subjek senang bermain action figure, dan ia sering
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bermain sendiri. Subjek sendiri mempunyai sahabat saat ia

duduk di bangku kelas 1SD.

Prestasi belajar subjek sebelum orangtuanya

bercerai terbilang biasa saja, tidak terlalu bagus dan tidak

terlalu jelek.

e) Keadaan Keluarga Setelah Perceraian

Subjek mulanya tidak tahu tentang perceraian. Saat

kedua orangtuanya bercerai, papa subjek meninggalkan

rumah, dan subjek sempat bertanya kemana papanya akan

pergi, dan saat itu adalah hari terakhir subjek melihat

papanya di rumah. Mama subjek tidak memberitahu alasan

perceraian kepada subjek, namun memberitahu alasannya

kepada kakak subjek.

Semenjak perpisahan kedua orangtuanya, subjek

sering merasa rindu papanya. Ketika liburan sekolah,

subjek dan adiknya sering menginap di rumah papa subjek,

namun subjek merasa tidak diijinkan pulang saat tiba

waktunya subjek harus pulang. subjek dan adiknya

menjadi ketakutan dan memutuskan untuk tidak lagi

menginap di rumah papanya. subjek sempat merasa takut

pada papanya hingga subjek di bangku SMP.

Mama subjek sempat menanyai subjek tentang

pilihan tinggal dengan mama atau papa. Dengan

memberikan penjelasan alasan perceraian mereka, subjek
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lebih memilih tinggal dengan mamanya. Hubungan subjek

dengan kakak dan adiknya juga semakin dekat.

f) Interaksi Sosial Setelah Perceraian

Mulanya subjek merasa malu dengan perceraian

oangtuanya, sehingga saat teman-temannya bertanya

tentang papa subjek, subjek selalu menjawab sedang pergi

ke luar kota. subjek enggan mengatakan peristiwa yang

sebenarnya terjadi pada teman-temannya.

Setelah perceraian kedua orangtuanya, subjek

sering main ke rumah temannya, saat pulang sekolah, ia

mampir ke rumah teman, lalu pulang karena disuruh oleh

kakaknya.

Menurut subjek, setelah perceraian kedua

orangtuanya, prestasi belajar  tidak ada perubahan menjadi

lebih baik ataupun lebih buruk karena mama subjek tetap

mengajari anak-anaknya.

g) Perubahan Yang Dirasakan Setelah Terjadi Perceraian

Subjek merasa perceraian membuat mamanya

menjadi lebih survive dari papanya yang selalu

mengekang, bahkan bisa menghidupi ketiga anaknya

dengan jerih payahnya sendiri.

h) Dampak Perceraian Yang Dialami Subjek Saat Remaja

Saat awal kuliah subjek sempat berpikir untuk

bekerja membantu mamanya mencari uang. Subjek merasa

kasihan dengan mamanya yang sudah tua, namun masih
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terus bekerja untuk anak-anaknya. Beberapa kali setelah

subjek mendapat uang, subjek membeli kebutuhan rumah

tangga sebagai kado untuk mamanya.

Subjek merasa ia kekurangan figure seorang ayah,

seperti ia yang tidak tegas dan tidak bisa mengambil

keputusan. Subjek merasa, jika ia tetap memiliki papa, ia

bisa mendapat pendidikan sebagai seorang laki-laki.

Selain itu, subjek merasa kurang memiliki pengalaman-

pengalaman bersama seorang ayah, jika dibandingkan

dengan teman-temannya yang orangtuanya lengkap.

i) Sudut Pandang Subjek Mengenai Perceraian

Menurut subjek, perceraian bukanlah hal yang

buruk, karena jika pernikahan tetap dijalankan namun

tidak ada kenyamanan, akan menimbulkan perasaan yang

tidak enak dan malah percuma.

d. Hasil Tes Grafis:

Hasil tes grafis, menunjukkan dari segi intelektual, subjek

mempunyai hambatan seperti hambatan perkembangan atau

intelektual, dan mempunyai kesukaran dalam belajar. Hal ini

didukung oleh hasil gambar subjek yang bersifat fleksibel dan

praktis dalam  menghadapi kegiatan sehari-harinya atau dalam

masalah yang dihadapinya, subjek enggan berpikir sulit dan lebih

senang memakai cara yang praktis.

Subjek cenderung memiliki sifat yang labil dan mudah

berubah-ubah dan dipengaruhi keputusannya. Subjek tidak
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mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk yakin pada

keputusannya sendiri. Subjek merasa dirinya tidak memiliki

fungsi yang jelas, tidak berharga dan tidak dapat dipercaya baik

oleh dirinya sendiri, keluarga atau lingkungannya. Subjek

termasuk dalam kategori orang yang kurang dapat menghadapi

realita, subjek berusaha untuk menghindari hal-hal yang

berkaitan dengan tanggung jawab baik pribadi maupun sosial.

Dalam hal emosi, subjek mempunyai dorongan yang

lemah dalam mencapai sesuatu walaupun subjek memiliki

aspirasi yang tinggi, subjek enggan melakukan aktivitas untuk

mendukung ide-idenya. subjek juga memiliki konflik peran

sosial, kekanak-kanakan, namun subjek masih dapat memisahkan

antara emosi dengan rasio. subjek juga memiliki sisi kontrol diri

yang kurang konsisten, sehingga subjek dapat bersikap berbeda

saat ia menghadapi suatu situasi yang sama atau di hari yang

sama.

Dalam keluarga, subjek merasa ada penerimaan dari ibu,

namun subjek tidak mendapatkan sosok ayah untuknya. Bagi

subjek, fungsi ayahnya kabur, tidak berharga dan tidak dapat

dipercaya, karena subjek hanya mendapatkan sosok dari seorang

ibu, subjek memiliki perasaan haus kasih sayang dan

perlindungan, karena subjek tidak mendapatkan dari sosok

ayahnya.
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Subjek memiliki hambatan atau kekurangan dalam hal

hubungan sosial, subjek merasa tidak atau kurang yakin dalam

melakukan kontak sosial.

e. Dinamika Dampak Psikologis:

Berdasarkan hasil wawancara, tes grafis dan observasi

yang dilakukan terhadap subjek, terlihat bahwa subjek

merupakan orang yang kurang dapat menghadapi realita yang

tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini terlihat dari hasil

person test yang digambarkan oleh subjek, yaitu orang yang

memperlihatkan punggung dan tidak memperlihatkan wajah,

selain itu, dari hasil wawancara dimana saat orangtua subjek

bertengkar sebelum masa perceraian, subjek merasa takut,

sehingga ia menjauh dari tempat pertengkaran agar tidak melihat

KDRT. Setelah ayah subjek meninggalkan rumah, subjek tidak

berani mengatakan sejujurnya tentang keberadaan sang ayah

kepada teman-temannya. Hal ini disebabkan karena subjek takut

menghadapi realita bahwa orangtuanya telah bercerai dan malu

terhadap teman-temannya.

Semenjak ayah subjek tidak lagi tinggal bersama, subjek

tidak mendapatkan sosok seorang ayah dihidupnya. subjek

memang mempunyai kakak laki-laki, namun usia subjek dengan

kakaknya berselisih cukup jauh, dan saat itu peran kakak subjek

belum bisa menggantikan sosok seorang ayah untuk subjek

Ketidakhadiran sosok seorang ayah bagi subjek membuat subjek

tidak mempunyai fungsi diri yang jelas dan tidak dapat dipercaya
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bahkan oleh dirinya sendiri. Hal ini tergambarkan dari hasil tes

grafis subjek, dan didukung oleh hasil wawancara, dimana subjek

merasa kekurangan figur seorang ayah sehingga subjek tidak

mendapatkan pelajaran- pelajaran mengenai seorang laki-laki,

dan subjek menjadi orang yang tidak tegas dan tidak dapat

mengambil keputusan. Kekurangan subjek tidak dapat

mengambil keputusan ini, juga membuatnya menjadi seseorang

yang labil dan mudah dipengaruhi, karena ia merasa tidak ada

keyakinan dalam dirinya bahwa keputusan adalah yang terbaik.

Subjek memang tinggal bersama dengan ibunya, dan

menyayangi subjek serta berusaha memenuhi kebutuhan hidup

subjek dan saudara-saudara subjek dengan keringatnya sendiri,

namun walaupun ibu subjek sudah secara maksimal memberikan

kasih sayang, subjek tidak mendapatkan kasih sayang  dan figur

dari seorang ayah. Hal ini didukung oleh gambar pohon subjek

yang jamak dan dari wawancara dimana subjek merasa tidak

memiliki pengalaman bersama ayahnya seperti teman-temannya

dengan keluarga yang utuh, dan subjek menekankan kasih sayang

yang ia dapat hanya dari ibu akan berbeda dengan kasih sayang

dari orangtua lengkap.
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Gambar 1

Skema Dinamika Dampak Psikologis Subjek I

Pertengkaran
Orangtua

Perceraian
Orangtua

KDRT

Takut dan
Malu

Tidak mampu
menghadapi realita

Denial

Ayah tidak lagi
tinggal bersama

Tidak mendapatkan
pelajaran dari ayah

Tidak dapat
mengambil
keputusan

Fungsi diri
kabur

Labil, mudah
terpengaruh
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2. Subjek 2

a. Identitas Subjek

Nama : W.M.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ambarawa

Tempat tanggal lahir : Bandung, November 1991

Urutan kelahiran : Anak ke 1 dari 2 bersaudara

Pendidikan : SMA

Status Marital : Belum menikah

Suku : Jawa

Agama : Islam

b. Hasil Observasi:

1) Observasi Saat Wawancara:

Selama wawancara berlangsung, subjek terlihat tenang

dan terbuka, namun karena tempat wawancara cukup

berangin, subjek menjawab pertanyaan dengan suara agak

kencang dan beberapa kali kerepotan untuk membenarkan

rambutnya. subjek sempat memegang botol minuman dan

bermain-main dengan plastik merk minuman tersebut.

Saat wawancara selanjutnya, subjek masih tetap

terlihat tenang dan terbuka,  beberapa kali terlihat subjek

menggoyang-goyangkan kakinya saat menjawab. subjek juga

beberapa kali memegang handphonenya dan sembari

beberapa kali mengecek handphonenya.
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2) Observasi Saat Tes Grafis:

Subjek menggambar Tree test dengan santai dan tidak

terlihat bingung, subjek mampu menyelesaikan gambarnya

dengan cepat. Saat menggambar person test, subjek beberapa

kali menghapus gambarnya, dan akhirnya saat subjek baru

menyelesaikan bagian wajah, subjek menghapus semua

gambarnya dn memulai lagi dari awal. Subjek sering

menghapus shape bahu dan mulut. Subjek menggambar

dengan santai dan duduk tingkring, bahkan subjek sempat

mengajak mengobrol peneliti. Setelah selesai menggambar

orang, subjek sempat memastikan gambarnya dengan

menjadikannya cermin. Saat subjek akan menggambar house

tree person test, subjek sempat mengawang-awang bentuk

gambarnya, dan sempat bingung hendak meletakan pohon di

bagian mana. subjek menggambar rumah pertama kali,

disusul pohon lalu orang. Subjek sempat menghapus bagian

jendela rumah, dan orang. subjek juga sempat tertawa saat

menggambar pohon dan subjek berkata bahwa ia tidak bisa

jika menggambar hanya satu pohon.

c. Hasil Wawancara

1) Wawancara Dengan Subjek

a) Latar Belakang Subjek

Subjek merupakan anak pertama dari dua

bersaudara, subjek berasal dari Ambarawa, ia tinggal

berdua di Semarang bersama adiknya di sebuah kos-kosan.
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Ibu subjek tinggal di Ambarawa sedangkan ayah subjek

tinggal di Bandung. Subjek adalah mahasiswa di sebuah

universitas swasta di Semarang. Subjek memiliki

pekerjaan disamping kuliah, namun ia hanya bekerja

sebagai freelance. Subjek berselisih lima tahun dengan

adiknya, subjek sering bercerita dengan adiknya dan

subjek merasa nyaman untuk saling berbagi cerita dengan

sang adik. subjek tidak terlalu sering untuk pulang ke

Ambarawa, sehingga terkadang ibu subjek yang datang

untuk mengunjungi subjek di Semarang. Dalam

komunikasi, subjek lebih sering telepon atau mengirim

pesan singkat pada ibunya. subjek lebih sering

berkomunikasi dengan sang ibu daripada kepada ayahnya.

Jika ada keperluan yang penting saja, subjek memberikan

kabar kepada ayahnya.

b) Jangka Waktu Perceraian Orangtua Subjek

Orangtua subjek telah bercerai sejak subjek berusia

9 atau 10 tahun, yaitu sekitar tahun  2001-2002, jadi

rentang perceraian kedua orangtua subjek sekitar 11-12

tahun.

c) Kehidupan Keluarga Subjek Sebelum Perceraian

Kedua orangtua subjek bekerja setiap harinya,

sehingga waktu yang dimiliki antar anggota keluarga

terbilang sedikit, mereka bertemu saat malam hari. Saat
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akhir minggu atau hari libur, mereka memanfaatkan waktu

untuk pergi sekeluarga atau sekedar jalan-jalan.

Keadaan keluarga subjek sebelum perceraian

terlihat baik-baik saja di mata subjek. Subjek tidak pernah

melihat ayah dan ibunya saling bertengkar ataupun

memiliki masalah.

d) Interaksi Sosial Subjek Sebelum Perceraian

Ketika orangtua subjek belum bercerai, subjek

lebih sering bermain di dalam rumah, terkadang subjek

bermain bersama dengan adiknya, pembantu rumahnya.

Jika sore hari atau orangtuanya tidak sibuk, subjek juga

bermain bersama orangtuanya. Ibu subjek melarang subjek

untuk bermain di luar. Menurut subjek, ibunya sangat

protektif kepada anak-anaknya. Kala itu, subjek lebih

dekat dengan ayahnya, karena menurutnya, sang ibu

sangat galak, sedangkan ayahnya lebih sering

mengabulkan permintaan-permintaan subjek.

e) Keadaan Keluarga Setelah Perceraian

Saat orangtua subjek memutuskan untuk bercerai,

ibu subjek perlahan memberikan pengertian kepada anak-

anaknya tentang keadaan ayah ibunya. Saat proses

perceraian berlangsungpun, ibu subjek jujur menceritakan

apa yang sedang dilakukannya, namun saat di pengadilan,

subjek tidak turut hadir. Subjek berada di rumah bersama

adiknya.
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Menurut subjek, perceraian kedua orangtuanya

tidak terasa berbeda, karena memang sejak awal ayah

subjek berada di Bandung, sedangkan subjek bersama ibu

dan adiknya berada di Semarang. Dalam masa-masa pasca

perceraian tersebut, ayah subjek masih datang seminggu

sekali ke Semarang seperti biasanya, sehingga subjek

masih berpikir bahwa walaupun orangtuanya bercerai,

tidak akan ada perbedaan, sehingga subjek tidak merasa

ada penyesalan atas perceraian tersebut.

Semenjak perceraian orangtuanya, subjek merasa

sang ibu menjadi  lebih keras dan lebih sering bekerja

untuk anak-anaknya. Subjek memang merasa sang ibu

mengalami perubahan, subjek sempat menceritakannya

kepada sang ayah.

Walaupun orangtua subjek telah bercerai, hubungan

subjek dengan sang adik tetap rukun dan dekat. Prestasi

belajar subjek juga tidak mengalami penurunan, bahkan

prestasinya terbilang cukup bagus.

f) Interaksi Sosial Subjek Setelah Perceraian

Subjek tidak pernah menceritakan perceraian kedua

orangtuanya kepada teman-temannya. Menurut subjek,

teman-temannya mengetahui orangtua subjek bercerai saat

peristiwa tersebut telah berlalu lama. Subjek juga

mempunyai sahabat, namun ia juga tidak menceritakan

peristiwa perceraian tersebut kepada sahabatnya itu,
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karena menurutnya, sahabatnya telah tahu seiring dengan

berjalannya waktu. Persahabatan subjek dengan sahabat

masa kecilnya masih berlangsung, tetapi tidak seintens

dulu.

Subjek sedikit mengeluh kepada sahabatnya

tentang ibunya yang galak dan melarangnya untuk pergi

kemana-mana.

Subjek mengaku sudah 10 bulan ini ia tidak

memiliki pacar, dan belum ada laki-laki yang berusaha

menjalin hubungan lebih serius. Subjek tetap berusaha

untuk mendapatkan pasangan, namun ia tidak berusaha

terlalu keras, terkadang ia semangat mencari, terkadang ia

merasa malas. Akhir-akhir ini subjek sedang merasa malas

untuk mencari pacar, dan subjek merasa santai, tidak

terburu-buru. Orangtua subjek tetap mengajarkan subjek

tentang mencari dan memberikan kriteria pasangan untuk

subjek walaupun sebatas ajaran biasa. Kriteria yang

ditentukan oleh ibu subjek dalam mencari pasangan

seperti seiman, baik dan sopan.

g) Perubahan Yang Dirasakan Setelah Terjadi Perceraian

Subjek mengaku tidak ada perubahan yang berarti

setelah kedua orangtuanya bercerai. Selama ayahnya

masih belum bercerai dengan ibu subjek, sang ayah

memang sering di Bandung untuk bekerja, sedangkan ibu

subjek berada di Semarang. subjek hanya merasa bahwa
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sang ibu menjadi lebih protektif kepada anak-anaknya dan

menjadi lebih galak.

h) Dampak Perceraian Yang Dialami Subjek Saat Remaja

Menurut subjek, perceraian kedua orangtuanya

tidak terlalu berdampak baginya. Subjek tidak

membuatnya berpikir untuk menghindari atau menjadi

lebih selektif dalam mencari pasangan.

Bagi subjek saat ini, menjaga hubungan dengan

sang ayah sangat diperlukan, karena kelak saat subjek

akan menikah, subjek memerlukan sang ayah sebagai

orangtuanya yang sah.

subjek sendiri menilai bahwa perceraian tidak

selamanya buruk. Jika dalam suatu pernikahan, terdapat

masalah yang sudah tidak ada jalan keluarnya, dan

perceraian adalah jalan yang terbaik, maka tidak masalah

untuk bercerai. subjek mengatakan bahwa subjek tidak

merasa sebagai anak yang nakal karena menjadi korban

perceraian seperti anak lainnya.

d. Hasil Tes Grafis

Dalam kehidupan sehari-harinya, subjek bukanlah orang

yang bodoh, intelektualnya sedang, tidak terlalu menonjol

namun juga tidak buruk. Dalam menghadapi realita, subjek

sering bersikap kurang riil dan sering merasa tidak yakin dengan

keputusannya. subjek juga termasuk orang yang kaku atau rigid

dalam pemikirannya.
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Untuk hal tertentu, subjek termasuk orang yang narsis atau

cukup percaya diri, ia suka dengan suatu pujian untuknya. Di

balik kenarsisannya, subjek sebenarnya memiliki ketakutan,

merasa tidak aman, tidak pasti dan sering merasa paranoid

dengan lingkungan sekitarnya. Subjek memiliki kesulitan untuk

mengontrol kemarahannya. Subjek juga orang yang memiliki

rasa ketergantungan kepada oranglain, sehingga subjek bersifat

kekanak-kanakan atau kurang dewasa.

Subjek memiliki tendensi impulsive, namun memiliki

dorongan yang kuat untuk mencapai sesuatu, subjek memiliki

target, dan ia akan berusaha menggapainya. Subjek juga

merupakan orang yang agresif dan sadis, namun subjek juga

memiliki kontrol yang cermat.

Dalam keidupan keluarganya, subjek merasa kurang ada

penerimaan dari ibu, baginya, peran dan fungsi ayahnya juga

tidak jelas, tidak berharga dan tidak dapat dipercaya. Subjek

merasa  dirinya kurang atau tidak berfungsi juga di dalam

keluarganya. Di balik itu semua, subjek sebenarnya memiliki

kesatuan, perhatian dan bermaksud untuk menjaga atau

memelihara keluarganya menjadi keluarga yang baik.

e. Dinamika Dampak Psikologis:

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan tes grafis

yang dilakukan kepada subjek, terlihat bahwa subjek memiliki

intelektual yang cukup baik, sebelum dan sesudah perceraian

kedua orangtuanya tidak membuat prestasi belajarnnya menurun.
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Bagi subjek perceraian orangtuanya tidak ada bedanya dari

kehidupan sehari-hari, sehingga tidak berdampak pada prestasi

belajarnya.

Ibu subjek merupakan orang yang protektif terhadap anak-

anaknya, subjek dilarang untuk main di luar rumah, pengasuhan

ini yang membuat subjek menjadi anak yang sering merasa tidak

aman, paranoid, ketergantungan terhadap orang lain dan

kekanak-kanakan. Ditambah semenjak perceraian tersebut, ibu

subjek semakin protektif. Semenjak kecil, subjek sudah memiliki

aturan dari sang ibu yang membuat subjek tidak memiliki

kebebasan di luar proteksi sang ibu. Subjek bisa merasa paranoid

atau ketergantungan terhadap sesuatu baru yang berada diluar

kendali sang ibu.

Ibu subjek memang terbilang protektif terhadap anak-

anaknya, namun subjek memandang  ibunya adalah orang yang

galak dan selalu melarang subjek, sehingga subjek sering merasa

ibunya tidak memberikan penerimaan hal apapun terhadap subjek,

Kecuali dari pengasuhan sang ibu sendiri.

Bagi subjek, ayahnya selalu di Bandung dari sebelum

perceraian sampai setelah perceraian, dan hal ini tidak membuat

perceraian terlihat berbeda. Di rumah, subjek tidak mendapati

sosok ayah, sehingga peran ayah baginya tidak ada, tetapi peran

ayah yang dia miliki hanya dari ibunya.

Subjek memang sekarang tinggal bersama ibunya, dan

sang ayah berada di Bandung. Subjekpun jarang melakukan
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kontak kepada sang ayah, namun subjek tetap mengontak

ayahnya walaupun hanya informasi-informasi penting yang

subjek sampaikan kepada sang ayah. Bagi subjek, cara ini bisa

membuatnya tetap berhubungan baik dengan ayahnya, karena

subjek ingin ketika dirinya menikah kelak, ayahnya bisa

mendampinginya. Hal ini ia lakukan karena dalam ajaran

agamanya, ayah diperlukan saat anaknya akan menikah.
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Gambar 2. Skema Dinamika Dampak Psikologis Subjek II
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3. Subjek 3

a. Identitas Subjek

Nama : M.J

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Babakan Jeruk, Bandung

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, Maret 1993

Urutan kelahiran : Anak ke 2 dari 2 bersaudara

Pendidikan : SMA

Status Marital : Belum menikah

Suku : Tiong Hoa

Agama : Katolik

b. Hasil Observasi

1) Observasi Saat Wawancara:

Saat menjalani proses wawancara, mulanya subjek

sempat merasa kaku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan kepadanya. Subjek sempat mencari gambar

yang ia gambar saat kecil dan menunjukkan kepada peneliti,

gambar yang dimaksud adalah gambar ketika ia

mengungkapkan kesedihannya. Subjek terlihat menerawang

dan berusaha mengingat masa lalunya.Subjek sering tertawa

dalam wawancara. Subjek duduk santai dan terlihat welcome

kepada peneliti dan terbuka dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan.

Dalam proses wawancara selanjutnya, Subjek mulanya

masih agak kaku dalam menjawab seperti wawancara pertama,
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namun seiring bertambahnya pertanyaan, subjek kembali

mengalir dalam menjawab dan tidak terlihat kaku, beberapa

kali subjek tertawa atau tersenyum,, dan beberapa kali

memainkan kipas yang dipegangnya. subjek sempat berkata

bahwa perasaannya jadi sedih karena mengingat kejadian

masa lalu keluarganya, namun ia terlihat berusaha

mengabaikannya dengan membicarakan hal lain yang

menyenangkan.

2) Observasi Saat Tes Grafis:

Saat melakukan tes grafis, subjek terlihat tertarik.

Subjek menggambar pohon sambil sesekali terhenti untuk

berpikir, dan bergumam sesuatu.

Saat menggambar person test, subjek memulai gambar

pertamanya sambil membuat pola dasar, setelah  itu, subjek

menggambar orang kedua, ketiga sampai yang kelima. Subjek

terlihat senang saat menggambar orang-orang tersebut.

Subjek membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

menggambar rumah pohon orang. Subjek menggambar

dengan tenang dan sedikit menggumamkan sesuatu, hingg

akhirnya ia selesai melakukan tes grafis.

c. Hasil Wawancara:

1) Hasil Wawancara dengan subjek:

a) Latar Belakang Subjek

Subjek merupakan seorang mahasiswa semester

delapan di sebuah universitas swasta di Bandung. Subjek
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tinggal bersama mama, papa tiri dan kakak laki-lakinya,

namun di Bandung, subjek tinggal di sebuah kos-kosan.

Saat ini subjek hanya kuliah dan sedang mengerjakan

tugas akhirnya. Subjek hanya dua bersaudara, dan ia

adalah anak bungsu.

b) Jangka Waktu Perceraian Orangtua Subjek

Orangtua subjek bercerai saat subjek berusia 8

bulan, sehingga usia perceraian orangtua subjek sudah

berusia 20 tahun.

c) Kehidupan Keluarga Sebelum Perceraian

Saat orangtua subjek bercerai, subjek baru berusia 8

bulan, sehingga saat wawancara berlangsung, subjek tidak

dapat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti karena

ia tidak mengingatnya.

d) Interaksi Sosial Sebelum Perceraian

Pada usia 8 bulan, subjek masih belum melakukan

interaksi selain dengan keluarganya sendiri. Selain itu

subjek masih belum dapat mengingat kejadian pada saat

peristiwa tersebut berlangsung.

e) Keadaan Keluarga Setelah Perceraian

Ibu subjek menikah lagi saat subjek kelas 3 SD.

Menurut subjek, sang Ibu menikah tanpa bertanya kepada

subjek ataupun kakaknya. Dalam hubungan keluarga,

subjek tidak terlalu sering bercerita pada sang ibu, karena

menurutnya, ibu subjek tidakmemahami cerita subjek.
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Kepada kakaknya pun subjek tidak dekat, dan tidak pernah

bercerita, termasuk kepada ayah tirinya.

Subjek pernah bertemu dengan ayah kandungnya

saat subjek duduk di bangku TK, namun subjek merasa

takut dengan ayahnya, sampai-sampai  subjek

bersembunyi di belakang guru saat ayahnya mengajak

mengobrol. Subjek merasa takut dengan ayah kandungnya

karena ayahnya berbadan besar dan terkena stroke. Selain

karena takut secara fisik, subjek juga kesal dengan

ayahnya yang selalu mengikuti. Seiring berjalannya waktu,

saat SMA kelas 1, subjek sudah tidak ketakutan lagi

dengan ayahnya. Subjek mengaku hal yang membuatnya

tidak takut dengan ayahnya lagi karena Tuhan, dan ia

sering berdoa.

Subjek tidak pernah bertanya tentang ayah

kandungnya kepada ibunya. Ibu subjek pun hanya

menceritakan bagaimana perceraian mereka terjadi, namun

alasan tersebut tidak dapat diterima olehnya , subjek pun

merasa sedih. Saat subjek sedih, coping yang sering

dilakukan adalah menggambar. Subjek sangat sering

menggambar pasangan laki-laki dan perempuan yang

mengenakan gaun pengantin yang menangis, lalu subjek

mencoret-coret gambarnya tersebut. Walaupn subjek

sering menggambar, hasil gambarnya tidak ia tunjukkan

kepada ibunya.
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Subjek tidak dekat dengan ayah tirinya. Subjek

baru bertemu dengan ayah tirinya setelah pernikahan

antara ibu dan ayah tirinya telah berlangsung. Subjek

sempat merasa shock dengan adanya ayah tirinya tersebut.

Mulanya subjek merasa kaku untuk memanggil “papa”,

sampai akhirnya sekarang subjek sudah mulai terbiasa.

Subjek juga merasa kesal karena ayah tirinya sering marah

kepada neneknya. Subjek menyayangi neneknya karena

sebelum tinggal bersama ayah tirinya, subjek tinggal

bersama neneknya. Bagi subjek, ayah tirinya tidak dapat

memberikan sesuatu baginya. Menurutnya, seburuk

apapun ayah kandungnya, akan lebih baik daripada ayah

tirinya.

Subjek juga tidak dekat dengan kakaknya. Ia

mengaku sering bertengkar dengan kakaknya. Dulu subjek

merasa tidak nyaman dengan kakaknya, namun sekarang,

subjek mulai merasa lumayan nyaman dengan kakaknya.

Menurut subjek, setelah kakaknya kuliah dan bertemu

dengan orang Gereja, kakaknya berubah menjadi orang

yang lebih baik. Pada tahun 2011, ketika subjek bercerita

sesuatu hal kepada kakaknya, sang kakak ternyata peduli

dengannya, sejak itulah hubungan subjek dengan

kakaknya berangsur membaik.

f) Interaksi Sosial Setelah Perceraian
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Subjek tidak dapat membedakan interaksi sosial

sebelum orangtuanya bercerai, karena memang saat itu

subjek masih berusia 8 bulan. Ketika masih TK, guru dan

teman-teman subjek mengetahui tentang peristiwa

perceraian orangtua subjek, meskipun begitu, subjek

menganggap biasa saja jika orang lain mengetahuinya.

Saat kuliah dan subjek tinggal di sebuah kos, subjek

mengatakan bahwa ia tidak mempunyai teman dekat atau

sahabat di Bandung meskipun antar teman kos mereka

akrab. Sebelumnya subjek pernah  mempunyai teman

untuk berbagi cerita, namun sekarang sudah tidak lagi,

karena subjek merasa kurang percaya meskipun temannya

tidak pernah berkhianat pada subjek. Meskipun saat itu

subjek bercerita pada temannya, subjek tidak

menceritakannya secara detail.

Prestasi belajar subjek terbilang baik. subjek

bercerita bahwa sang ibu mengatakan ia pandai dan

mendapat ranking sekian

g) Perubahan Yang Dirasakan Setelah Perceraian

Tidak ada hal atau peristiwa yang dialami subjek

yang dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah

perceraian orangtuanya.

h) Dampak Perceraian Yang Dialami Subjek Saat Remaja

Suatu hari saat subjek masih SD atau SMP, ia

sempat tertarik dengan lawan jenis, namun karena minder,
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Subjek tidak berbuat lebih, selain memiliki rasa tertarik

tersebut. Subjek merasa minder dengan penampilannya,

namun ia tidak dapat mengubah penampilannya karena

tidak ada yang mengajari, baik ibu maupun teman-

temannya.

Bagi subjek, perceraian orangtuanya berdampak

baginya, seperti dalam menentukan kriteria pasangan.

Subjek merasa perceraian orangtuanya disebabkan oleh

nenek subjek, sehingga subjek tidak ingin memiliki

pasangan yang anak mama, dan tidak ada campur tangan

mertua di dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Saat ini subjek mengatakan bahwa ia sedang tidak

berniat mencari pasangan. Subjek selalu merasa ketakutan,

minder dan merasa jijik dengan laki-laki walaupun subjek

masih mengagumi atau menyukai artis laki-laki seperti

Stephen Chow, Jackie Chan dan Sherlock Holmes. Subjek

mengatakan bahwa ketakutan dan ras minder serta jijiknya

berasal dari masa lalu. Masa lalu yang sangat berpengaruh

adalah ketika subjek masih sekitar SMP kelas satu atau

dua, subjek mendapatkan pelecehan seksual dari kenalan

ibu subjek dengan modus mengobati. Ibu subjek memang

membela dan menolongnya, subjek sendiri melihat sang

Ibu ingin agar subjek tidak kepikiran kejadian tersebut,

sehingga tidak membahasnya. Subjek yang sangat tertutup

bahkan pada ibunya sendiri, ia tidak mengutarakan
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kesedihannya dan hanya menangis di kamar. Selama

kuliah ini, subjek pernah menyukai seorang laki-laki,

namun subjek tidak mengutarakannya karena laki-laki

tersebut sudah memiliki pasangan dan mengetahui masa

lalu subjek, sehingga subjek tidak yakin dan merasa

minder. Subjek menegaskan  bahwa ia masih takut jika

ada laki-laki yang mendekatinya, sebaliknya ia merasa

senang jika seorang perempuan yang mendekatinya,

namun subjek menyadari bahwa itu adalah hal yang salah,

lalu subjek menjauh dari perempuan yang ingin

mendekatinya. Orangtua subjek selalu mendoakan subjek

mendapatkan pasangan seorang laki-laki yang

bertanggung jawab, menyayangi dan mampu menghidupi

subjek, dan mencintai Tuhan. Orangtua subjek pernah

memberikan syarat tentang pasangan untuk subjek, namun

subjek tidak ingat pesan tersebut.

Menurut subjek sendiri, subjek menjadi orang yang

agak keras, namun ia menjadi lebih merasa sayang pada

anak-anak.

Subjek juga merasa menyesal karena dulu ia tidak

mencoba mengajak sang ibu kembali bersatu dengan

ayahnya. Subjek menyadari bahwa keinginannya mustahil,

karena ibunya telah menikah lagi.

Dampak lainnya adalah, subjek sering merasa

kesepian karena tidak ada kasih sayang dari kedua
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orangtuanya. Subjek hanya bisa menggambar untuk

menghilangkan rasa kesepiannya. subjek sering merasa

kesepian sejak SD, SMP, SMA, terutama saat ayah

kandungnya meninggal. Selain menggambar, subjek juga

berdoa untuk menenangkan hatinya.

Subjek merasa tidak suka jika ia melihat ada

keluarga yang bercerai. Subjek merasa kasihan pada anak

korban perceraian, menurutnya, anak sangat

membutuhkan ayah dan ibunya. subjek juga merasa

kesusahan dalam mengungkapkan perasaannya, perasaan

apapun itu. Subjek juga merasa takut dalam menjalin

hubungan, selain itu, ia merasa malah tidak merasa dekat

dengan ayah maupun ibu. Subjek sering merasa iri dengan

keluarga yang utuh, namun ia terharu dan berharap

keluarga yang ia lihat tersebut dapat berbahagia.

Perceraian bagi subjek adalah pembunuhan bagi

anak, pencurian kasih sayang dan pembunuhan karakter.

subjek berharap seburuk apapun pasangan yang dimiliki,

masih lebih baik untuk konseling daripada bercerai.

d. Hasil Tes Grafis:

Subjek merupakan orang yang tidak bodoh, tetapi juga

tidak pintar, secara intelektual, subjek tergolong sedang. Subjek

mengalami regresi atau belum bisa berpikiran dan bertindak

seperti orang dewasa sesuai dengan usianya. Subjek merasa

bahwa ia tidak mampu, sehingga subjek membutuhkan dukungan
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dan bantuan dari orang lain, namun bantuan yang ia perlukan

terhalang oleh sesuatu. Subjek merupakan orang yang memiliki

pemikiran bahwa intelektual adalah hal yang cukup penting.

Secara emosi, subjek merupakan orang yang kurang sabar

dalam menghadapi sesuatu dan ingin segera mencapai tujuannya

itu. Subjek adalah orang yang mudah putus asa ketika

menghadapi kesulitan dan depresif. Subjek juga susah untuk

menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya.

Subjek mengalami emotional fixation, dimana subjek bahagia

dan tetap ingin saat ia berusia 2 dan 10 tahun. Secara keseluruhan,

subjek termasuk orang yang berusaha ceria dan menampilkan

kebahagiaan.

Subjek tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup,

sehingga ia membutuhkan sesuatu yang dapat membuatnya

merasa aman. Subjek merasa bahwa fungsi dan peran dirinya

tidak jelas, bahkan tidak berfungsi dengan baik. Sehingga subjek

sering menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan lingkungan,

agar ia dapat diterima di lingkungan tersebut. Subjek juga merasa

bahwa ia tidak dapat dipercaya dan tidak berharga.

Subjek merasa bahwa peran ibunya sebagai tempat

berlindung terkadang bisa, namun, terkadang tidak. Namun ada

penerimaan dari ibu untuk subjek. Bagimya, peran ayahnya

sangat menguasai dan kurang member kesempatan. subjek

mempunyai ketergantungan terhadap ibunya dan ia kurang berani

dalam mengaktualisasikan dirinya.
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Dalam hubungan sosial, subjek merasa ia seorang remaja

yang ditolak oleh lingkungannya. Subjek memiliki konflik

dengan sosialnya, dimana terkadang subjek merasa diterima

namun terkadang ia juga merasa tertolak.

e. Dinamika Dampak Psikologis:

Sejak subjek lahir hingga saat ini, subjek hidup bersama

ibunya. Subjek memang tidak banyak bercerita tentang

kehidupan sehari-harinya kepada sang ibu, karena menurut

subjek, ibunya tidak memahami maksud subjek. Ibu subjek

menikah lagi dan mulai memperhatikan anaknya saat kuliah, dan

sang ibu selalu beusaha memenuhi kebutuhan anaknya.

Ketidakhadiran ayah kandung subjek dalam hidupnya, dan

tidak memberikan kasih sayang, pendidikan  dan sebagainya

kepada subjek, ternyata memberikan dampak yang besar baginya.

Seperti yang tergambar dari hasil tes grafis, terlihat bahwa peran

ayahnya sebenarnya begitu besar dan mendominasi.Bagi subjek,

absennya sang ayah memberikan sesuatu yang benar-benar besar

baginya, Hanya karena tidak adanya ayah di hidupnya, subjek

merasa tidak ada kasih sayang, bahkan merasa adanya

pembunuhan karakter untuknya. Subjek juga menjadi takut bila

bertemu sang ayah, namun dengan bertambahnya usia dan mulai

berdoa, subjek perlahan bisa menghilangkan rasa takut pada ayah

kandungnya.

Subjek tidak dapat menerima alasan perceraian

orangtuanya, subjek tidak mampu menerima kenyataan
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perceraian tersebut. Subjek sering menggambar tentang pasangan

yang akhirnya dicoret-coret olehnya. Subjek merasa bersalah atas

perceraian tersebut. Bahkan perasaan ini muncul dalam hasil

yang digambarkannya.

Subjek merasa tidak percaya diri dan tidak berharga

karena perasaan mindernya terhadap lawan jenis, walaupun

subjek tertarik dengan seorang laki-laku, ia masih didominasi

oleh perasaan takut. Ketakutannya berasal dari masa lalu saat ia

mengalami pelecehan seksual, subjek merasa minder dengan

masa lalunya dan enggan mencari pasangan. Fungsi dan peran

dirinya tidak jelas, seperti yang terlihat dari hasil tes grafis dan

hasil wawancara, yaitu subjek yang berjenis kelamin perempuan,

namun ia lebih merasa senang dan bahagia jika ada seorang

perempuan yang mendekatinya daripada seorang laki-laki.

Namun subjek kembali pada norma lingkungan, sehingga ia

memutuskan untuk menjauh dari perempuan yang mendekatinya.

Hampir selama empat tahun subjek kuliah di Bandung,

subjek tidak mempunyai teman dekat. Subjek tidak percaya

kepada temannya, meskipun terlihat akrab, bagi subjek,

lingkungannya tidak dapat menerimanya dengan baik.

Subjek juga  tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup,

terbukti dari hasil tes grafis yang ia gambarkan, didukung dengan

pernyataannya bahwa ia merasa minder dengan penampilannya.

Meskipun minder, ia tidak mampu mengubah penampilannya

karena tidak ada yang menuntunnya dengan baik.
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Gambar 3. Skema Dinamika Dampak Psikologis Subjek III

Usia 8 bulan Orangtua bercerai
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