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VERBATIM SUBYEK 1 

PERTANYAAN JAWABAN KODING  KETERANGAN 
1. Latar Belakang Subyek 

Sekarang kamu 

lagi sibuk apa ni 

T? 

Aku lagi sibuk 

skripsi aja 

mbak, sama aku 

ngelesin bahasa 

Inggris buat 

anak anak kecil 

di tempat les-

lesan dosen 

Sastra Inggris 

  

Udah lama ngelesi 

disitu? 

Udah setaunan 

lebih mbak, 

pokoknya sejak 

aku skripsi itu 

aku udah mulai 

ngelesin 

  

Emang kepengen 

kerja apa gimana? 

Buat ngisi 

waktu luang 

mbak daripada 

tengak-tenguk 

kan.. Trus buat 

improve bahasa 

Inggris ku juga 

1 Subyek bekerja untuk 
mengisi waktu luang, 
mengembangkan 
kemampuannya dan 
untuk menambah uang 
saku 
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sama kan 

lumayan gajinya 

mbak, bisa buat 

jajan hehehe 

Oh gitu..  

sekarang kamu 

kuliah udh 

semester berapa? 

Sekarang.. 

berarti semester 

9 

  

Nah, kalo di 

keluarga tu kamu 

berapa 

bersaudara? 

Aku berdua 

sama adek 

cewekku mbak 

  

Kalo adekmu 

sekarang kuliah 

juga? 

Iya, dia 

sekarang 

semester 4, tapi 

beda jurusan 

  

Kalian berdua saat 

ini tinggal bareng 

siapa? 

Kita tinggalnya 

bareng papa, 

tapi papa kan 

udah nikah lagi, 

trus kita 

tinggalnya di 

rumah terpisah 

gitu tapi deket 

jaraknya. Jadi 
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aku sama 

adekku rumah 

sendiri, papaku 

sama mama tiri 

sama beberapa 

ponakan 

mamaku tu 

tinggal serumah 

Papamu nikah lagi 

taun berapa, T? 

4 taun ini mbak, 

taun 2011.. ya 

sekitaran itu lah 

  

Lho lha kenapa 

nggak serumah? 

Nggak papa sih 

mbak, soalnya 

rumah yang tak 

tempatin tu 

kecil, karena 

mereka banyak 

jd dirumah yg 

lebih gede.. aku 

sama adekku 

lebih nyaman 

berdua aja biar 

bisa tenang, bisa 

belajar 

  

Oh gitu.. lha Baik kok mbak,   
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hubunganmu 

sama mama tirimu 

gimana? 

orangnya 

perhatian juga, 

udah dianggep 

kayak ibu 

kandung. Jadi 

ya mama 

papaku bolak 

balik gitu 

jengukin kita 

dirumah, paling 

papa yang suka 

nginep, soalnya 

kalo mama tu 

ngurusi 

ponakannya 

dirumah, kan 

pada masih 

sekolah 

Subyek bisa menerima 
ibu tirinya 

2. Jangka Waktu Perceraian 

Oke.. kalo mama 

papamu dulu cerai 

tahun berapa? 

Mmm.. tahun 

2008 kalo nggak 

salah   

  

Waktu itu kamu 

kelas berapa ya? 

Duh.. bentar 

mbak.. kelas 3 

smp itu mbak 

 Orangtua subyek 

bercerai tahun 2008 

ketika usia subyek 15 
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tahun 

3. Keadaan Keluarga Sebelum Perceraian 

Nah, waktu 

sebelum mama 

papamu cerai, 

sebenernya 

keadaan keluarga 

kalian kayak 

gimana? 

Mama papaku 

tu dulu jarang 

cekcok mbak, 

kalo pun 

berantem itu 

cuma berantem 

yang biasa lah, 

nggak sebesar 

itu.. dan abis 

berantem tu ya 

balik kayak 

biasa lagi. 

Terus tiba tiba 

mereka cekcok 

yang bener 

bener hebat 

sampe teriak-

teriak dan 

berhari-hari, nah 

terus abis itu 

mereka pisah, 

mama yang 

pergi dari rumah 
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Jadi tiba-tiba gitu 

ya? 

Iya mbak, tiba-

tiba tanpa kita 

tau jelas 

sebabnya mama 

papaku jadi 

sering berantem 

dan kalo 

berantem tu 

sampe kita takut 

  

Kalo penyebab 

mereka cekcok 

besar dan 

akhirnya  cerai tu 

setaumu apa? 

Dulu tu kita 

nggak dikasih 

tau apa-apa 

mbak, tiba tiba 

mama pergi dari 

rumah bawa 

koper.. kita 

mudengnya ya 

cuma pergi 

bentar mungkin 

lagi emosi tapi 

lama lama kita 

akhirnya tau 

ternyata 

mamaku tu 

pergi dari rumah 
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sebabnya karena 

mamaku 

selingkuh. Nah 

katanya 

keluargaku lagi, 

kan keluargaku 

tu tradisi 

jawanya masih 

kentel banget, 

ada beberapa 

yang punya 

kemampuan 

lebih lah mbak, 

lha menurut 

mereka mamaku 

tu dipelet sama 

orang gitu.. 

yang melet itu 

ya laki-laki 

yang sekarang 

nikah sama 

mamaku.. 

eyangku sampe 

minta bantuan 

kiai tapi nggak 
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mempan..  

Cuman ya aku 

masih percaya 

nggak percaya 

lah mbak, 

gimana pun 

masak akal 

sehatnya nggak 

jalan.. jadi ya 

aku anggep 

mamaku 

nglakuin itu 

dengan sadar 

Wow.. lha 

mamamu nggak 

berusaha dijemput 

gitu dek sama 

keluargamu? 

Udah mbak, 

dicariin 

kemana-mana 

akhirnya ketemu 

ya sama laki-

laki itu, 

percuma mbak, 

kayak udah buta 

gitu lho.. nggak 

tau deh tu.. 

nggak nyariin 

aku sama 
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adekku juga, 

cuma setelah 

beberapa lama 

gitu dia baru 

nanya-nanya 

kabar kita lewat 

sodara-sodaraku 

tapi nggak 

berani nemuin.. 

Papamu nggak 

ngebolehin apa 

gimana? 

Iya mbak, lagian 

ya kalo ketemu 

mau ngapain 

coba  

2 Subyek belum 

memaafkan ibu 

kandungnya dan tidak 

mau lagi berhubungan. 

4. Keadaan keluarga setelah perceraian 

Waktu mama 

papamu cerai, 

perasaanmu kayak 

gimana? 

Pas mereka 

cerai kan aku 

masih remaja tu 

mbak, emosiku 

tu masih tinggi 

juga jadi ya aku 

nggak terima 

banget, kenapa 

sih kok harus 

kayak 

gini..nggak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ketika orangtuanya 

bercerai, subyek tidak 

terima dengan 

perceraian orangtuanya 
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kayak temen 

temenku yang 

laen 

Kalo sekarang 

masih kayak gitu? 

Kalo sekarang 

kan seiring 

waktu dan 

mungkin faktor 

usia juga ya, 

aku udah bisa 

terima, apalagi 

pas udah tau 

sebabnya aku 

jadi ngerasa 

emang ini yang 

terbaik 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Sekarang subyek sudah 

bisa menerima 

perceraian orangtuanya 

setelah memahami 

alasannya 

Pengaruh apa 

yang kamu rasain 

setelah orang 

tuamu cerai? 

Mungkin ngaruh 

ya mbak.. 

pastinya sih aku 

kehilangan 

sosok seorang 

ibu ya mbak. 

Apalagi masa 

masa remaja 

kan masih butuh 

arahan dan 

5 Subyek merasa 

kehilangan ibunya, dan 

sekarang dia sudah 

terbiasa hidup mandiri 
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bimbingan dari 

kedua orangtua, 

tapi karena 

nggak ada 

mama ya 

pastinya ada 

yang kurang..  

Sekarang sih 

aku tu jadinya 

lebih biasa 

hidup sendiri aja 

mbak, apa apa 

sendiri gitu.. 

Ada lagi nggak 

selain itu? 

Ya paling ini 

sih, karena aku 

anak pertama 

jadi aku merasa 

kalo tanggung 

jawabku lebih 

besar, ya ke 

papaku, ya ke 

adekku.. jadi ya 

apa apa harus 

mandiri 

  

Oke, kalau kamu Kalo dulu pas 3 Saat ini subyek merasa 
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harus cerita ke 

orang lain tentang 

kondisi 

keluargamu, 

perasaanmu 

gimana? 

awal awal 

mama papaku 

cerai pasti aku 

cerita bisa 

sambil 

mbrambang 

mau nangis gitu 

mbak..  

Tapi kalau 

sekarang sih aku 

santai aja, 

paling aku cerita 

juga sama 

temen deket aja 

jadi nggak 

masalah sih 

santai saja bila harus 

bercerita mengenai 

keluarganya ke teman-

teman dekatnya 

Ada perasaan 

minder atau malu 

nggak waktu 

kamu cerita? 

Ada mbak, kan 

namanya aib 

keluarga ya.. 

tapi ya temen-

temenku udah 

paham lah jadi 

aku nggak segan 

buat cerita 

3 Subyek memiliki 

perasaan malu 

mengenai keadaan 

keluarganya 

Saat ini hubungan Loose contact   
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kamu sama mama 

mu gimana? 

mbak,  blas 

sama sekali 

nggak kontak.  

Aku sih yang 

merasa lebih 

baik emang 

nggak perlu 

komunikasi, aku 

belum bisa 

menerima lah 

kalau dia mau 

kontak sama 

aku lagi. Cuma 

adekku yang 

masih kontak 

mbak, lumayan 

sering ketemu 

kok, tapi kalo 

ketemu ya 

diluar gitu, 

diem-diem 

awalnya tapi 

lama lama dia 

ngasih tau aku 

Kenapa kok Dia takut aku   
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ketemunya diem 

diem? 

marah mbak 

soalnya dia tau 

banget aku tu 

masih belom 

bisa terima 

mamaku. Lama 

lama dia nggak 

enak juga 

bohong, trus 

cerita sama aku, 

ya aku sih cuek 

aja asal nggak 

dateng ke rumah 

Nah, setelah 

perceraian ortumu 

kamu paling deket 

sama siapa? 

mm.. paling 

deket sama 

pacarku sih 

mbak 

  

5. Hubungan pacaran subyek 

Kamu emang 

udah berapa lama 

pacarannya? 

Dari kelas 1 sma 

mbak hehe.. ampe 

sekarang, ya 

berapa taun tu.. 6 

taun-an  

  

Kamu emang 

sukanya cowok 

Pastinya yang 

baik, yang paling 
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yang kayak apa 

sih? 

penting  lebih 

dewasa dari aku 

secara 

kepribadian, yang 

bisa membimbing 

aku jadi lebih 

baik. trus ada satu 

lagi, aku pengen 

cowok yang 

keluarganya tu 

harmonis 

 

1 

Menginginkan 

pasangan yang lebih 

baik dari dirinya. 

Kenapa gitu? Soalnya aku kan 

dari keluarga 

broken home 

mbak, jadi aku tu 

pengen ada role 

model lah yang 

bisa kita contoh 

buat nanti kita 

kalo udah nikah. 

Kalo dari 

keluargaku kan 

ga banyak yang 

bisa dicontoh, 

jadi bisa liat dari 

1 Subyek mendambakan 

role model untuk 

membangun rumah 

tangganya. 
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keluarga 

cowokku, gituu 

Ooo.. ya ya.. aku 

paham.. jadi biar 

ngimbangin ya? 

Iya mbaak   

Kamu pacaran 

udah berapa kali? 

Dua kali mbak   

Mmm,oke.. kalau 

sama pacarmu ini 

sering berantem 

nggak? 

Yaa berantem sih 

wajar ya mbak, 

ya lumayan sih, 

akhir akhir ini 

agak sering 

berantem hehehe 

  

 

Subyek cukup sering 

bertengkar dengan 

pacarnya 

Biasanya 

masalahnya gara-

gara apa sih? 

Biasanya gara-

gara masalah 

waktu, jadi aku 

sibuk dia juga 

sibuk, suka nggak 

pas aja waktunya 

buat komunikasi. 

Kan kalo siang 

dia kerja, aku 

nganggurnya 

siang, ntar sore 

ampe malem kan 
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aku ngelesi 

pulang udah 

capek, jadi yaa.. 

gituu.. 

Trus ada lagi sih 

mbak, aku tu 

agak over 

protektif gituu.. 

jadi yaa lumayan 

sering berantem 

gara-gara itu juga 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab pertengkaran 

biasanya karena 

kesibukan dan karena 

subyek over protektif 

Ooo oke, kamu 

kenapa jadi over 

protektif ke dia? 

Yaa agak takut 

gitu lho mbak, 

kita kan jauh ya 

dia di Jogja, trus 

agak khawatir aja 

kalo ada hal yang 

nggak diinginkan 

terjadi.. sempet 

dulu temen 

kantornya ada 

yang naksir dia, 

walaupun dia 

nggak nanggepin 

tapi aku jd kayak 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Subyek memiliki 

ketakutan karena 

hubungan jarak jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek marah kepada 

pacarnya walaupun 

pacarnya tidak 

menanggapi pihak 
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sensitif gitu ketiga dalam hubungan 

mereka 

 

Kamu over 

protektif gara-gara 

kejadian itu atau 

sebelum LDR 

emang udah kayak 

gitu? 

Sebenernya ya 

dulu aku emang 

agak over 

protektif gitu 

mbak, lhaa abis 

kejadian itu aku 

jadi nambah 

khawatir, tapi ya 

nggak sampe 

nyusul apa 

gimana , cuma 

lebih ke nanya-

nanya lagi 

dimana, si itu 

masih ngganggu 

apa nggak, gitu 

aja sih 

 Subyek sudah over 

protektif sebelum 

menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh 

Kalo berantem 

ampe lama 

berhari-hari gitu 

nggak? 

Nggak sih mbak 

bentar tok, cuma 

ya sempet dulu 

pas kejadian itu, 

aku marah gara-

 

 

 

5 

 

 

 

Subyek tetap marah 

walaupun pacarnya 
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gara cewek itu 

ngasi makanan 

buat cowokku 

dikantor, diterima 

ama dia, katanya 

nggak enak, tapi 

aku kan kesel 

mbak itu 

kesannya kan 

kayak ngasih 

harapan lah ya.. 

itu sampe 3 

harian tak diemin, 

tapi abis itu ya 

baikan lagi   

sudah menjelaskan 

alasan dari tindakannya 

Dia tau nggak soal 

keluargamu? 

Tau banget, 

soalnya dia 

sahabatku dari 

smp kan mbak, 

keluarga kita juga 

daridulu saling 

kenal, jadi pas 

orangtuaku cerai 

dia tau 

  

Pas dia tau, Karena dulu 2 Subyek merasa biasa 
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perasaanmu 

gimana? 

masih sahabatan 

ya aku biasa aja 

sih 

saja saat pacarnya tau 

keadaan keluarganya 

karena sudah lama 

berteman 

Setelah dia tau 

tentang 

keluargamu, abis 

itu gimana sikap 

dia ke kamu? 

Dia tetep baik, 

trus setelah 

sekarang udah 

pacaran juga dia 

sering support 

aku terutama 

dengerin curhatku 

soal keluargaku 

2 Subyek merasa 

diterima oleh pacarnya 

Okee..kamu 

merasa dapet apa 

yang kamu 

butuhin nggak 

secara emosional 

dari pacarmu ini? 

Iya mbak, dia tu 

gimana ya.. 

ngayomin banget, 

dewasa, support 

aku terus dalam 

hal studi, masalah 

pribadi, masalah 

keluarga, dia jadi 

orang yang aku 

percaya lah.. 

Aku pun juga jadi 

kayak diajarin 

sama dia lah 
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dalam ngejalanin 

hubungan, jadi 

aku juga nglakuin 

hal yang sama 

Keluarganya tau 

juga? 

Tau mbak, jadi 

keluarganya dia 

tu kenal sama 

kakek nenekku 

dari dulu pas 

mamaku masih 

sma. Nah jadi tu 

udah tau kalo 

mamaku tu gini.. 

gitulah itu udah 

tau.. 

 Jadi pas ortuku 

cerai ya udah 

pada tau juga 

karena deket kan 

suka ada 

slentingan-

slentingan gitu 

  

Kalo keluarganya 

sikapnya ke kamu 

gimana? 

Ya pertamanya 

sih mereka agak 

nggak mau 

2 Subyek merasa sudah 

diterima di keluarga 

pacarnya walaupun 
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nerima.. 

Mungkin karena 

dorongan dari 

pacarku, mungkin 

dia ngomong apa 

ya aku nggak tau 

akhirnya 

sekarang mereka  

bisa welcome ke 

aku 

awalnya tidak diterima 

Dalam ngejalanin 

hubungan pacaran 

ini yang lebih 

dominan siapa? 

Mm seimbang.. 

tapi kadang aku 

yang agak suka 

ngeyel kalo 

berantem.. tapi 

dia selalu bisa 

take control di 

hubungan kita 

juga 

 

4 

 

Subyek suka 

mempertahankan 

pendapat 

Kamu ada 

ketakutan 

tersendiri nggak 

dalam menjalani 

hubungan 

pacaran? 

Ada pastinya ya 

mbak, makanya 

itu aku over 

protektif.. Aku 

paling nggak suka 

ada pihak ketiga 

 

 

 

3 

 

 

 

Subyek takut bila ada 

pihak ketiga, subyek 

tidak ingin bercerai 
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di hubungan kita, 

jadi sebisa 

mungkin ya kita-

nya jangan buka 

kesempatan buat 

hal itu terjadi.. 

Perceraian 

orangtuaku tu 

kayak jadi 

pedoman lah aku 

nggak mau kayak 

mereka 

seperti orangtuanya 

Sekarang gimana 

pandanganmu 

mengenai 

perceraian ? 

Mmm.. 

perceraian itu 

bukan 

penyelesaian 

masalah yang 

tepat lah, 

kalaupun 

perceraian terjadi 

kalo bisa jangan 

sampe anak tu 

keikut karena 

kasian anaknya 

jadi kena dampak 
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yang nggak baik 

gara-gara konflik 

orangtuanya 

Harapanmu buat 

kedepannya apa? 

Aku pengen 

hidup yang lebih 

baik sama papa 

sama adekku, 

sama mama tiriku 

juga. Hidup yang 

normal, wajar, 

kayak keluarga 

lainnya aja 

3 Subyek menginginkan 

kehidupan yang lebih 

baik dan wajar 

dibandingkan dengan 

masa lalu keluarganya. 
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VERBATIM TRIANGULASI SUBYEK 1 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN  

1. Keadaan Keluarga Subyek Sebelum dan Sesudah Perceraian 

Kamu pacaran 

sama T sejak 

kapan? 

Udah lebih dr 6 setengah 

tahun yang lalu tepatnya 

tgl 27 Maret 2009, waktu 

itu dia masih kelas 1 

SMA 

 

  

Waktu itu kamu tau 

mama papanya T 

cerai darimana? 

Dari T langsung. Karena 

emang nggak ada hal yg 

ditutup-tutupi sih dari 

kita berdua 

  

Setaumu waktu itu 

keadaan 

keluarganya seperti 

apa? 

Keluarganya keliatan 

baik-baik aja layaknya 

keluarga2 yg lain lah..  

Tapi memang terlihat ada 

gap antara hubungan 

bapak sama ibuknya 

  

    

Sikapnya dia dari 

sebelum perceraian 

sampe setelah 

orangtuanya cerai 

Nggak ada, Secara umum 

nggak ada perubahan 

sikap yg signifikan 

mungkin cuman sekarang 
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ada perubahan 

nggak sih? 

sikapnya jadi keliatan 

lebih dewasa.. kayak 

misalnya lebih mikirin 

adeknya, trus mikirin 

papanya.. gitu sih 

Kamu sering main 

ke rumahnya? 

Ya lumayan sering. 

Maklum LDR jadi main 

ya pas kalo dia pulang 

aja 

  

Kalo sikap mama 

papanya ke kamu 

sekarang gimana? 

Kalau papanya agak 

acuh. Kalau mamanya 

lebih care sih, baik, 

ramah  

  

T pernah cerita apa 

ke kamu tentang 

keluarganya setelah 

perceraian? 

Semuanya, , mulai dari 

sikap papanya, trus 

hubungan dia sama 

mamanya, dia cerita 

semua 

2 Subyek merasa 

diterima oleh pacarnya 

dan dia menceritakan 

masalah keluarga pada 

pacarnya 

Kalo sekarang  

setau kamu keadaan 

keluarganya seperti 

apa? 

Masih belum ada 

komunikasi antara mama 

papanya selesai bercerai 

itu, kayaknya mereka 

udah punya kehidupan 

masing-masing soalnya 
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Selama pacaran ini 

sering berantem 

nggak? 

Lumayan sering   

Kalau berantem, 

biasanya 

masalahnya gara-

gara apa? 

Biasanya.. yang sepele 

kayak gara-gara masalah 

komunikasi, trus ada 

selisih pendapat sih 

biasanya.. selisih paham 

gitu 

  

Biasanya habis 

berantem siapa 

duluan yang minta 

maaf? 

Ya aku, biasanya aku 

minta maaf duluan 

  

Kalo kalian 

berantem subyek 

marahnya sampe 

gimana? 

Biasanya sih nangis, 

agak susah sih 

meyakinkan dia  

5 Subyek cukup sulit 

diyakinkan bila 

sedang marah 

Diantara kalian 

siapa yang lebih 

protektif? 

Protektifnya seperti 

apa? 

Kalo yang protektif.. 

Kata dia sih aku soalnya 

aku suka ngatur-ngatur. 

Tapi kan ya aku ngatur 

buat kebaikannya dia 

juga sebetulnya. 

  

Oo, oke berarti 

protektifnya dalam 

Iya    
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bentuk ngatur-

ngatur gitu ya 

Cara kalian 

menyelesaikan 

masalah gimana? 

 

Ya.. kita biasanya butuh 

waktu buat introspeksi 

sih, buat mikir dulu habis 

itu kita omongin baik-

baik sih 

  

Keluargamu udah 

tau tentang kondisi 

keluarganya T? 

Udah tau, soalnnya 

mama papaku kenal 

keluarganya dia. Tapi ya 

semua baik-baik aja 

walaupun mereka tau 

  

Dalam hubungan 

pacaran kalian, apa 

sih yang kamu 

harapkan? 

Ya kalo aku sih, intinya 

ya bisa bisa lebih percaya 

sama aku  

  

Selama ini 

emangnya dia agak 

kurang percaya apa 

gimana? 

Ya percaya, tapi dalam 

hal-hal tertentu dia 

kadang suka nggak 

percaya, mungkin gara-

gara kita jauh jadi dia 

khawatiran 

4 Subyek dalam 

beberapa hal tidak 

percaya pada pacarnya 

Dalam hal tertentu 

tu misalnya apa? 

Ya.. soal lawan jenis   
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Keterangan: 

1. Yakin akan kemampuan diri sendiri 

2. Merasa diterima 

3. Bersikap optimis 

4. Berpikir obyektif dan rasional 

5. Berani menanggung konsekuensi 
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LAMPIRAN B 
SUBYEK II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
128 

 

 
 

VERBATIM SUBYEK 2 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN 

1. Latar belakang subyek 

 D, kamu 

berapa 

bersaudara sih? 

Aku anak kedua dari 

dua bersaudara 

  

Oke, kakakmu 

cewek apa 

cowok? 

Cewek    

Beda berapa 

taun sama 

mbakmu? 

Aku sama mbakku tu 

bedanya 3 tahun 

  

Mbakmu 

sekarang kerja 

dimana ? 

Mmm.. mbakku kerja 

di Jakarta 

  

Saat ini kamu 

tinggalnya ikut 

siapa? 

Aku ikut sama bapakku   

2. Jangka waktu perceraian 

Waktu ortumu 

cerai dulu 

kamu masih 

umur berapa, 

D? 

Waktu bapak sama 

mamaku cerai tu aku 

masih umur 13 tahun, 

waktu itu kira-kira pas 

aku kelas 6 SD 

 Orangtua subyek 

bercerai saat subyek 

berusia 13 tahun, 

jangka waktu 

perceraia hingga 
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kayaknya wawancara, 10 

tahun 

3. Keadaan keluarga sebelum perceraian 

Inget nggak, 

keadaan 

keluargamu 

sebelum cerai 

tu kayak apa? 

Normal normal aja gitu 

kayak keluarga pada 

umumnya, konfliknya 

biasa biasa aja sih 

  

Jadi  nggak 

yang sering 

berantem gitu? 

Nggak juga, 

berantemnya masih 

sewajarnya lah 

  

Nah trus kalo 

penyebab 

mereka cerai tu 

karena apa? 

Jadi ibukku tu 

selingkuh gitu, 

selingkuhnya tu masih 

sama tetanggaku gitu, 

lha terus ibuku pergi 

dari rumah abis 

ketauan, sejak itu aku 

tinggal cuma sama 

bapak sama mbakku, 

tapi kan rumah 

nenekku deket sama 

rumahku jadi ada yang 

ngurusi kita 
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Waktu ibumu 

pergi tu 

langsung pergi 

gitu aja apa 

gimana sih 

seingetmu? 

Eee..ya pergi gitu aja, 

tapi kadang-kadang 

masih balik, trus tapi 

nggak pernah nginep 

dirumah.. jadi balik 

cuma ngeliat aku sama 

mbakku trus pergi lagi 

  

Trus suatu hari 

nggak balik 

gitu apa 

gimana? 

Iya trus.. eee.. mamaku 

tu beli rumah sendiri 

kayaknya 

  

Perasaanmu 

waktu dulu 

bapak ibumu 

cerai gimana? 

Eee..ya  pasti sedih sih 

nis, tapi emang 

menurutku lebih baik 

cerai daripada terus 

saling nyakitin dan 

malah aku sama 

kakakku yang ikut 

kena kalo mereka 

berantem gitu. 

  

Waktu itu 

berantemnya 

kayak gimana 

sih maksudnya 

sampe seperti 

ee.. aku sih nggak tau 

pasti ya, maksudnya 

nggak pernah liat yang 

berantem yang gimana, 

ya berantem berantem.. 
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apa? nggak tau ya kalo di 

belakangku, kalo 

setauku sih biasa aja 

Berarti saat itu 

kamu bisa 

terima 

perceraian 

ortumu ya? 

Iya bisa sih nis 4 Subyek dapat 

menerima 

perceraian 

orangtuanya 

4. Keadaan keluarga setelah perceraian 

Setelah 

orangtuamu 

cerai, keadaan 

keluargamu 

kayak apa? 

Kalo nggak ada ibu 

pasti rasanya ada yang 

kurang ya nis, tapi ya 

kan harus dijalanin 

bareng bareng 

semuanya 

4 Subyek merasa 

kehilangan sosok 

ibu, tapi berusaha 

menerima 

Jadi ya terima 

ya? 

Iya nerima   

Kalo sekarang 

gimana 

perasaanmu? 

Bisa sih nis, lebih baik 

cerai daripada serumah 

malah berantem terus, 

malah sekarang kan 

jadi lebih bahagia 

sendiri sendiri 

 Sekarang subyek 

bisa menerima 

kondisi keluarganya 

Mamamu udah 

married lagi? 

Udah   
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Papa juga  

udah? 

Udah    

Hubunganmu 

sama mama 

tirimu yang 

sekarang 

gimana? 

Baik juga kok, deket, 

karena kan 

eee..deketnya sama aku 

udah dari SMP juga 

kan, jadi udah lama lah 

sampe sekarang  

  

Kira kira ada 

nggak sih 

pengaruh dari 

perceraian 

orangtuamu itu 

ke kamu tu 

apa? 

Apa yaa.. mm aku sih 

jadi agak takut ngambil 

langkah buat nikah nis, 

karena kan di Katolik 

nggak boleh adha 

perceraian nis, lha aku 

takut  kalo aku tu salah 

pilih sedangkan 

faktanya di Katolik 

nggak bisa cerai. Kalo 

aku salah pilih bisa 

tersiksa seumur hidup 

dong hahaha 

Aku takut semua nggak 

seindah yang tak 

bayangin aja, takut 

kalo salah pilih dan 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Subyek takut 

mengambil langkah 

menikah karena 

takut salah dalam 

memilih pasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek takut 

menanggung 

konsekuensi bila 

salah memilih 
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nanggung resiko 

seumur hidup 

pasangan 

Jadi intinya 

takut salah pilih 

itu ya? 

He’em   

Dari perceraian 

itu ngaruh ke 

kepribadian 

kamu juga 

nggak? 

Nggak terlalu banyak 

sih nis, aku juga nggak 

posesif kalo pacaran. 

kecuali kalo pacarku 

udah ketauan selingkuh 

pasti langsung posesif. 

Tapi sejauh pacarku 

bisa dipercaya dan 

menjaga kepercayaan 

aku nggak posesif sih 

nis. Kayaknya 

dasarnya aku gampang 

percaya sama orang 

hehe 
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Subyek mengambil 

tindakan jika 

pacarnya ketauan 

selingkuh 

 

 

 

 

Subyek  mudah 

percaya kepada 

orang lain 

Saat ini nih 

ubunganmu 

sama mama 

kandung mu 

gimana? 

Kadang aku masih 

kontak, lewat sms tapi 

nggak pernah 

ketemuan sih sekarang, 

ya kadang-kadang 

ngasi aku uang, tapi 
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kalo mbakku nggak 

mau hubungan sama 

sekali sama mamaku 

Di keluargamu 

kamu paling 

deket sama 

siapa setelah 

perceraian? 

Paling deket ya sama 

mbakku jadinya 

  

5. Pandangan subyek menganai perceraian 

Kalo kamu 

sendiri tu 

memandang 

perceraian tu 

gimana? 

 Kalo menurutku sih 

perceraian itu tu bukan 

hal yang seharusnya 

terjadi lah, mending 

kalo emang masih bisa 

dipertahanin ya lebih 

baik dicoba demi 

kebaikan anak-anaknya 

juga 

  

Misal ni ada 

situasi dimana 

kamu harus 

nyeritain 

kondisi 

keluargamu ke 

orang lain, nah 

Aku nyeritain cuma ke 

temen deket aja sih nis, 

nggak cerita ke 

sembarang orang juga, 

ya biasa aja sih 

rasanya, cuma lebih 

enak cerita sama orang 

2 Subyek subyek 

merasa biasa saja 

dalam menceritakan 

keadaan 

keluarganya namun 

subyek memilih 

menceritakannya 
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perasaanmu 

gimana? 

yang udah deket sama 

aku aja.. 

Kan karna ada orang 

yang bisa dipercaya 

ada yang nggak 

hanya pada orang 

yang bisa dipercaya 

oleh subyek 

6. Hubungan Pacaran Subyek 

Kalo selama ini 

kamu pernah 

pacaran berapa 

kali? 

Berapa yaa hahaha, 

kayaknya sih 5 kali 

kayaknya hehehe 

  

Kamu biasanya 

suka cowok 

yang kayak 

apa? 

Nggak pasti sih tapi ya 

harus baik, trus apalagi 

ya, harus jujur , ya itu 

jujur tu paling penting 

menurutku  

  

Kamu 

termasuknya 

gampang deket 

sama cowok 

apa nggak? 

Emm.. deket sebagai 

temen gampang sih nis 

tapi kalo deket buat 

deket lebih dari temen  

tu susah kayaknya 

 

 

 

5 

Subyek mudah 

berteman dengan 

lawan jenis tapi 

susah dalam 

menjalin hubungan 

Kalo misal 

kamu deket 

sama orang, itu 

kamu lebih 

milih 

Pendekatannya.hehehe. 

kayak gimana ya 

hehehe.. ya pertamanya 

pasti deketnya sebagai 

temen dulu sih 
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pendekatannya 

tu seperti apa 

sih? Sama 

cowok ya.. 

Lebih suka 

sebagai temen 

dulu. Jadi 

nggak yang 

langsung gitu 

ya? 

Nggak    

Selama ini 

kamu kalo dari 

pengalaman 

pacaranmu 

yang lebih 

banyak ambil 

kendali tu 

kamu apa 

pacarmu? 

ee.. aku lebih suka 

pacarku yang punya 

kendali sih.. soalnya .... 

kalo menurutku sih aku 

tu jadi lebih figur yang 

manut aja, jadi yang 

lebih megang peran tu 

pacarku aja 

1 Subyek cenderung 

lebih suka bersikap 

pasif dalam 

hubungan pacaran 

Selama ini 

kamu merasa, 

waktu yang 

tepat buat 

nyeritain 

kondisi 

Eee..Kalo aku sih kalo 

udah agak lama 

pacaran baru aku 

kenalin ke keluarga, 

aku kenalin ke 

keluarga eee.. kalo 
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keluargamu ke 

pacarmu tu 

kapan 

biasanya? 

awal awal sih aku 

nggak terlalu berani 

melibatkan keluarga, 

kalo udah lama, udah 

tau orangnya kayak 

gimana baru tak 

kenalin  

Biasanya 

dikenalinnya ke 

siapa dulu? 

ee.. biasanya tu aku 

nggak langsung 

ngenalin tapi cuma aku 

dah ngasih tau sama 

keluarga kalo aku lagi 

deket sama orang ini, 

udah aku ceritain dia 

orangnya kayak 

gimana, jadi pas aku 

kenalin keluargaku 

udah tau dia siapa 

  

Kamu ada 

perasaan takut 

nggak sih D 

waktu 

cowokmu tu 

tau tentang 

kondisi 

ee..Yaa lumayan sih 

nis, aku malah 

takutnya bukan sama 

pacarku langsung ya, 

cuma malah sama 

keluarga pacarku 

takutnya mereka yang 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Subyek takut jika 

keluarga pacarnya 

tidak menerima 
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keluargamu?  nggak bisa terima nis dirinya 

Sejauh 

pengalamanmu 

keluarganya 

pacarmu pada 

bisa nerima 

kamu nggak? 

E sejauh ini bisa sih 2 Selama ini subyek 

diterima keluarga 

pacarnya 

Mereka tau 

nggak tentang.. 

tau   

Biasanya ni 

umumnya kalo 

kamu pacaran, 

masalah yang 

sering terjadi, 

dari kamunya 

apa sih yang 

sering kamu 

masalahkan? 

Emm apa ya.. biasanya 

komunikasi sih nis, 

jadi kan ee..pengennya 

..komunikasinya bisa 

lancar.. jadi.. ee.. kalo 

ada masalah bisa 

langsung diomongin 

  

Selama ini tu 

kalo sama 

pacarmu 

berantem, kalo 

kamu lebih 

prefer, lebih 

suka 

aku lebih suka ketemu 

langsung, diomongin 

maksudku gimana, 

maksud dia gimana 

trus kita ambil jalan 

tengahnya aja  

4 Subyek berdiskusi 

dengan pacarnya 

dalam menghadapi 

masalah 
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penyelesaian 

masalahnya 

seperti apa?  

Jadi lebih 

memilih 

diselesaikan 

dengan baik 

baik ya? 

Iya    

Kalo misal pas 

lagi pacaran, 

yang paling 

kamu takutin 

dalam 

hubungan itu tu 

apa sih? 

Pacarku selingkuh 3 Subyek paling takut 

jika pacarnya 

selingkuh 

Pernah punya 

pengalaman 

diselingkuhin? 

Pernah    

Itu paling takut 

ya? 

iya   

Nah trus waktu 

itu, waktu 

kamu 

diselingkuhin, 

kamu ngambil 

Aku sih nanyain dia 

gimana kenapa 

maksudnya.. ya kenapa 

dia nglakuin 

itu..alesannya apa..trus 

4 Subyek bersikap 

tenang dalam 

menghadapi 

perselingkuhan 

pacarnya 
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sikapnya 

seperti apa 

dalam 

menghadapi 

situasi itu ? 

kalo emang udah 

nggak bisa ditolerir ya 

udah, nggak bisa 

dilanjutin  

ee.. tapi waktu 

setelah dia 

selingkuh 

waktu itu kamu 

memberi dia 

kesempatan 

lagi nggak? 

Pernah aku ngasih 

kesempatan 

  

Tapi dianya? Tapi pertamanya sih 

dia trus abis itu oke 

lagi .. trus abis itu 

selingkuh lagi trus 

yaudah 

  

Harapanmu 

buat 

kedepannya 

apa? 

Harapanku pasti sih 

bisa hidup lebih baik 

daripada kehidupan 

orangtuaku yang 

kemaren, nggak ada 

perceraian dan bisa 

hidup bahagia bareng 

keluargaku nantinya 

3 Subyek 

mengharapkan 

kehidupan yang 

lebih baik dari pada 

kedua orangtuanya 
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VERBATIM TRIANGULASI SUBYEK 2 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Keterangan  

1. Keadaan keluarga sebelum dan sesudah perceraian 

Mbak, dulu 

orangtuamu 

bercerai pas 

kamu usia 

berapa? 

Seingetku sih,  dulu 

waktu di pengadilan 

ya, seingetku ya, umur 

15 tahun 

  

Sebelum 

perceraian 

emang bapak ibu 

sering berantem? 

He’em sih, eee pernah 

ada yang sampe bikin 

bapak tu luka fisik 

waktu itu.. 

 dilempar pake vas 

waktu itu 

  

Trus seinget 

mbak, penyebab 

perceraian dari 

ortu kalian  itu 

apa mbak? 

Setelah aku gede gini 

aku analisis karena 

ego masing-masing 

terutama mama 

kandungku orangnya 

sangat egois dan 

cenderung sesuka 

dialah.. ya itu ujung-

ujungnya dia 

selingkuh terus pergi 
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Kalo sekarang 

kamu sama D 

masih 

berhubungan 

nggak sama 

mama kandung? 

Kalo aku ya, jujur.. 

aku jarang paling klo 

sms sih jarang banget, 

aku jawab seperlunya 

tanpa ada pertanyaan 

balik juga. Kalo D, 

sepertinya masih 

intens. 

  

Menurut mbak 

perceraian ortu 

kalian ngaruh 

nggak dengan 

kepribadian D 

yang sekarang 

ini? Kalau ada, 

seperti apa?   

Pasti ngaruh banget 

sih, waktu itu D masih 

SD jadi belum terlalu 

mudeng, kebetulan 

juga kalo pas bapak 

ibu berantem dia 

dibawa pergi sama 

bulikku, kan 

tinggalnya sebelahan 

nih, nah jadi kalo 

bapak ibu bernaantem 

dia dibawa pergi sama 

bulikku. 

Ee tapi sepertinya 

sejak dia lahir atau 

mungkin pas masih 

hamil D mama itu 
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Subyek sering 

bersikap 
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banyak ribut dan 

bertindak negatif. 

Menurutku yg keliatan 

sekarang D jadi cuek 

banget dan bisa 

dibilang tu kalo kata 

orang Jawa “ndableg”. 

Jadi kadang dikasi tau 

cuma didengerin aja 

tapi nggak dilakuin 

juga. 

seenaknya 

sendiri dan tidak 

melakukan 

nasehat 

kakaknya 

Kalian sering 

saling curhat 

tentang masalah 

perceraian ortu 

kalian? 

Sering sih, jujur aku 

yg paling benci sama 

mama kandungku 

sampe aku pernah 

menyalahkan dia  atas 

beberapa kejadian yg 

terjadi. Kalo D kadang 

pas curhat lebih santai 

tapi cenderung malah 

kadang memihak 

mama, nah itu yg 

kadang kami kurang 

cocok. 

  

Kalo sikap D ke D itu bisa dibilang   
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bapak gimana? anak kesayangan 

bapak, jadi sebaliknya 

juga dia juga sayang 

banget sama bapak. 

Sekarang setelah 

ortu berpisah, 

dan ada ibu tiri 

juga, keadaan 

keluarga kalian 

seperti apa? 

Kalo keluarga kami 

yaa bisa dibilang baik-

baik aja, kebetulan 

aku nggak tinggal 

serumah karena kan 

SMA aku di Kendal 

ikut nenek yang dari 

bapak jadi ngga begitu 

ngefek. 

 D yg pernah tinggal 

bareng dan sering 

berinteraksi. Jadi ya 

bisa dibilang baik sih 

cuma ya mungkin 

tetep ada bedanya sm 

yang lain. 

  

D pernah bilang 

apa aja tentang 

perceraian ortu 

kalian? 

Kalo pas kita curhat-

curhat sih kalo 

masalah perceraian ya, 

bisa dibilang dia lebih 

dewasa daripada aku 
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tapi kadang-kadang 

dia condong meminta 

aku untuk tidak 

meyalahkan mama 

kandung, dan itu susah 

karena aku ngalamin 

langsung liat mereka 

berantem.. 

 Nah menurut D 

semua nggak 

sepenuhnya salah 

mama ada andilnya 

bapak juga. Mungking 

sebatas itu sih 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

menengahi 

permasalahan 

dan tidak 

sepenuhnya 

menyalahkan ibu 

kandungnya 

2. Hubungan pacaran subyek 

Setau mbak, D 

kalo pacaran tu 

gimana?  

Setau aku ya dia tu 

kadang terlalu santai  

banget dan seenaknya 

sendiri.  

Jadi pacarnya kayak 

gimana ya dia cuek aja 

gitu.. dulu dia agak 

galak kalo sama 

pacarnya 

Cuma kalo aku denger 
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ceritanya tentang 

mantannya D yang 

terkahir ini, kalo 

nggak salah sih si S, 

dia malah lebih yg 

ngemong si S..  

S bikin salah pun dia 

mudah untuk maafin, 

aku juga bingung 

jadinya. 

 Kalo sama keluarga 

dia cerita seperlunya 

aja, nggak detail-detail 

banget 

D itu posesif 

nggak mbak? 

Menurutku D itu lebih 

nyantai dan nggak 

posesif sih ya, malah 

kadang aku yg lebih 

posesif  hehehe 

Cuma D tu terlalu 

manut sama pacarnya 

yang kemaren, si S, 

ngalah banget lah, jadi 

kalo pacarnya bikin 

salah, kayak misal 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Subyek terlalu 

menurut kepada 

pacarnya dan 

menerima 

walaupun 
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selingkuh, jalan ama 

cewek lain, itu dia 

terima-terima aja gitu 

pacarnya sering 

berbuat salah 

Tapi D suka 

marah-marah 

nggak sih mbak 

sama pacarnya? 

Nggak sih setauku, 

kalo marah tu 

marahnya bentar 

doang, ngomel dikit 

tapi abis itu balik lagi 

  

 

Keterangan: 

1. Yakin akan kemampuan diri sendiri 

2. Merasa diterima 

3. Bersikap optimis 

4. Berpikir obyektif dan rasional 

5. Berani menanggung konsekuensi 
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LAMPIRAN C 
SUBYEK III 
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VERBATIM SUBYEK III 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN 
1. Latar Belakang Subyek 

Kamu berapa 

bersaudara? 

Dua mbak, aku 

sama kakak 

cowokku 

  

Kalian berdua saat 

ini tinggal bareng 

siapa? 

Aku sama mamaku, 

kakakku tinggal 

sendiri 

  

Sekarang 

kegiatanmu apa? 

Aku sekarang baru 

skripsi, tapi ini dah 

mau selesai mbak. 

Trus aku juga jadi 

tutor belajar gitu 

buat adek kelasku 

  

Wah itu sejak kapan 

kamu jadi tutor? 

Sejak aku skripsi 

ini mbak, kan 

banyak lowongnya 

  

Oo, oke oke, mm 

bisa diceritain sebab 

perceraian 

orangtuamu apa? 

Sebabnya itu 

keegoisan keluarga 

besar papa, 

terutama kakak 

sama adiknya papa 

itu mau ngrebut 

hartanya mama. 
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Konfliknya makin 

parah trus akhirnya 

pisah  

2. Keadaan keluarga sebelum perceraian 

Setau kamu, 

sebelum mama 

papamu cerai, 

keadaan keluarga 

kalian kayak 

gimana? 

Papa memang dari 

dulu lebih 

mementingkan 

saudara-saudaranya 

daripada istri dan 

anak, tapi waktu itu 

tetep harmonis 

keluarganya.  

Tapi setelah 

saudara papa 

semakin menjadi-

jadi suasana rumah 

jadi tegang. Aku 

pernah diancam 

mau dibunuh dan 

mau dikirim ke 

Flores.. 

Mereka udah 
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nyiapin golok dan 

parang di rumah, 

trus rumah ku 

diteror setiap hari, 

dilempari batu gitu 

lho mbak sampe 

an..  

Sampe kayak gitu 

banget ya.. itu 

kalian nggak llapor 

polisi apa gimana 

gitu? 

Nggak mbak.. 

kayaknya dulu 

mama tu takut, ntar 

kalo dilaporin 

masalahnya tambah 

panjang 

  

Trus berhenti 

sendiri gitu 

masalahnya dek? 

Ya akhirnya tu 

mereka semua 

pulang ke Flores, 

dulu kan mereka 

ada rumah di sini, 

abis itu dijual trus 

mereka pulang 

semua, termasuk 

papa ku juga ikut..  

  

3. Keadaan keluarga setelah perceraian 
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Waktu kamu mulai 

menyadari mama 

papamu udah pisah, 

perasaanmu kayak 

gimana? 

Sedih, kecewa, dan 

yang jelas iri sama 

teman-teman yang 

keluarganya 

bahagia dan 

harmonis. Kadang 

juga ngerasa 

minder.. sampe-

sampe kalo ada 

temen yang nanya 

papa saya ada 

dimana, saya jawab 

udah meninggal 

padahal faktanya 

papa ada di Flores 

4 

 

 

 

 

 

2 

Subyek kecewa 

dengan 

perceraian 

orangtuanya  

 

 

Subyek 

menutupi 

perceraian 

orangtua karena 

malu dengan 

teman-temannya 

Kalo sekarang 

perasaan kamu 

mengenai 

orangtuamu 

gimana? 

Biasa aja sih.. tapi 

aku tetep 

mendambakan 

kehidupan keluarga 

yang normal pada 

umumnya 

4 Subyek saat ini 

belum 

sepenuhnya 

menerima 

perceraian 

orangtua 
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Perceraian 

orangtuamu 

mempengaruhi 

kamu nggak? Kalau 

iya, apa 

pengaruhnya? 

(kehidupan sehari 

hari, 

kepribadian,etc) 

Sangat 

mempengaruhi, 

terutama kalo udah 

menyangkut lawan 

jenis. Selalu merasa 

worry, gimana ya.. 

takut dikecewain 

atau dijahatin 

kayak yang dialami 

mama.. 

Jadi ada ketakutan 

sendiri untuk 

menjalani 

hubungan terutama 

sama orang Flores 

4 Subyek selalu 

khawatir ketika 

menjalin 

hubungan 

dengan lawan 

jenis dan 

menyangkutkan 

dengan suku. 

Oke, kalau kamu 

harus cerita ke 

orang lain tentang 

kondisi keluargamu, 

perasaanmu 

gimana? 

Malu lah pasti   

Kamu cerita ke 

siapa aja tentang 

ini? 

Cuma temen deket, 

tapi itu aja kalo 

ditanya hehe 

2 Masih malu 

dengan keadaan 

keluarga dan 

belum bisa 
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menerima 

Saat ini hubungan 

kamu sama mama 

dan kakakmu 

gimana? 

Kalo sama kakakku 

biasa aja sih, 

cenderungnya 

dingin dan cuek 

  

Kalau hubungan 

sama papamu 

gimana? 

Sejak papa 

ninggalin ke Flores, 

setelah itu tidak ada 

komunikasi sama 

sekali. Sampe taun 

2009 tiba-tiba dapet 

kabar papa udah 

meninggal 

  

Di keluargamu 

kamu paling deket 

sama siapa? 

Mama sama tante, 

adiknya mama 

  

4. Hubungan pacaran subyek 

Kamu udah punya 

pacar? 

Belum ada sih, 

kemaren ada tapi 

barusan putus 

  

Oo, putusnya 

kenapa? 

Dia cemburuan, 

aku foto sama 

temen cowokku 

masak nggak boleh, 

trus katanya aku 
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ada apa-apa, 

padahal aku sama 

temenku ya pure 

temenan nggak ada 

apa-apa 

Kamu emang 

sukanya cowok 

yang kayak apa sih? 

Aku pengennya 

yang selalu ada 

feedback kalo 

komunikasi, yang 

nggak egois, mau 

introspeksi kalo ada 

kesalahan, yang 

bisa merubah aku 

jadi lebih baik.. dan 

yang paling penting 

tu mau 

mendengarkan, 

nggak cuma banyak 

bicara 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Subyek tidak 

yakin dengan 

kemampuan diri 

dan 

mengharapkan 

pacarnya lebih 

baik dari dirinya 

Kamu pacaran udah 

berapa kali? 

Dua kali   

Kamu sering 

berantem sama 

pacarmu nggak? 

Jarang sih kalo 

berantem 
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Biasanya 

masalahnya gara-

gara apa sih? 

Biasanya gara-gara 

cowoknya egois, 

plin-plan, gitu deh.. 

  

Dalam ngejalanin 

hubungan pacaran 

ini yang lebih 

dominan siapa? 

Seimbang sih    

Kamu ada ketakutan 

tersendiri nggak 

dalam menjalani 

hubungan pacaran? 

Ada, dikit   

Ketakutan seperti 

apa sih yang kamu 

rasakan saat atau 

akan menjalin 

hubungan pacaran? 

Takut kalau suatu 

saat dia ninggalin 

atau nyakitin aku, 

atau bohong. 

Intinya takut kalau 

yang dijalani tidak 

sesuai harapan 

 

 

 

5 

 

 

 

Subyek masih 

dibayangi 

ketakutan dalam 

menjalani 

hubungan 

Kamu termasuk 

posesif nggak kalau 

kamu punya pacar? 

Bisa dibilang 

begitu, tapi hanya 

posesif sama yang 

menurut feelingku 

mereka ada 

hubungan. Kalo 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Subyek 

mengandalkan 



 
157 

 

 
 

feeling pertamaku 

bilang kalo 

cowokku ada 

kedekatan sama 

cewek lain pasti 

bener. 

feeling dalam 

menentukan 

pacarnya 

berselingkuh 

atau tidak 

Kesalahan dari 

seseorang yang 

paling tidak bisa 

kamu tolerir? 

Berbohong, 

selingkuh, tidak 

tepat waktu, plin-

plan. 

  

Kalau kamu harus 

cerita keadaan 

keluargamu ke 

pacarmu 

perasaaanmu 

gimana? 

Malu, jadi harus 

siapin mental dan 

yakin kalo si 

cowok nggak 

berpikir negatif 

tentang aku 

2 Subyek malu 

menceritakan 

keadaan 

keluarganya 

kepada pacarnya 

Kapan sih 

menurutmu waktu 

yang tepat buat 

cerita ke seorang 

cowok tentang 

keluargamu? 

Saat sudah dirasa 

serius hubungannya 

  

Kalau dia 

mengenalkan kamu 

ke keluarganya, 

Seneng, tapi 

khawatir juga kalo 

udah dikenalin tapi 

3 Subyek 

memiliki 

ketakutan akan 
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perasaanmu 

gimana? 

abis itu ujung-

ujungnya putus 

putus hubungan 

dengan pacarnya 

Mama kamu selalu 

tau kalu kamu lagi 

deket  sama cowok? 

Nggak, nggak 

pernah tau 

  

Kalau mamamu tau 

biasanya reaksinya 

gimana? 

Cuma ngeledekin 

aja, cie mana 

pacarnya, gitu gitu 

hehe 

  

Pernah ngenalin 

cowokmu ke 

mamamu? 

Kalo secara spesial 

ngenalin nggak 

pernah, kalo pas 

kebetulan ada 

temen maen ke 

rumah baru 

dikenalin 

  

Kalau ada cowok 

yang ngajak kamu 

kenalan biasanya 

reaksimu gimana? 

Pasti pertamanya 

jutek dulu, kalo 

dirasa enak baru 

ditanggapin dengan 

baik 

  

Sekarang gimana 

pandanganmu 

mengenai 

perceraian ? 

Menurutku semua 

permasalahan 

harusnya bisa 

diselesaikan tanpa 
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perceraian, ujung-

ujungnya kan anak 

yang jadi korban, 

terganggu 

psikologisnya 

Harapanmu buat 

kedepannya apa? 

Semoga bisa 

menemukan 

pendamping hidup 

yang tepat, yang 

bisa diajak diskusi 

kalo ada masalah 

3 Subyek masih 

memiliki harapn 

baik untuk 

kehidupanya di 

masa depan 
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VERBATIM TRIANGULASI SUBYEK III 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN 
1. Keadaan keluarga sebelum perceraian 

Tante, kalau boleh 

tahu dulu 

mamanya I 

bercerai tahun 

berapa? 

Tahun 2007 

kayaknya.. iya 

kayaknya segiitu 

  

Penyebabnya 

karena apa tante? 

Konflik keluarga 

sih, keluarga besar 

dari papanya I. Jadi 

keluarga besarnya 

papanya I itu kan 

orang Flores, jadi ya 

keras gitu namanya 

orang Timur.  

Mereka pengennya 

mau nguasain 

rumah ini sama 

mobil mamanya I 

waktu itu, jadi 

mereka ngerasa 

punya hak, padahal 

kan nggak. Mereka 

pengennya kalo 
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sodara itu ya harus 

ditolong, dikasih 

uang, kan lucu ya.. 

Waktu itu keluarga 

besar papanya I 

mempengaruhi si 

papanya I itu 

supaya ngrebut 

rumah sama mobil, 

tapi mamanya I kan 

nolak terus. Kalo 

keluarga besar 

papanya I minta 

uang juga nggak 

dikasih, kadang 

kadang aja dikasih 

kalo pas ada rejeki.  

 

Itu memang 

kakak adiknya 

papanya I ikut 

tinggal dirumah 

mamanya? 

Nggak bareng 

cuman dulu sering 

banget datang ke 

rumah, ya minjem 

duit kalo nggak 

minta makan. 

Pertamanya baik 
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baik aja setelah itu 

kok bikin ulah, jadi 

dia marah gara-gara 

pinjem uang sama 

mamanya I tapi 

nggak dikasih. 

Dia ngamuk, ngata-

ngatain mamanya I. 

Trus nggak pernah 

kerumah tapi dia 

bikin ulah, sukanya 

mempengaruhi 

papanya I biar benci 

sama istrinya. 

Dipengaruhi juga 

biar sebisa mungkin 

nguasain harta 

mamanya I 

Lho emang 

papanya I nggak 

kerja to tante? 

Kerja, dulu dia 

karyawan 

perusahaan, 

pegawai biasa. Tapi 

kebetulan mamanya 

I itu lebih berada ya 

selain dulu dapet 
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warisan dari mama 

kita, dia juga kerja 

dan orangnya rajin 

nabung jadi asetnya 

cukup banyak 

Wah sampe 

segitunya ya 

tante.. terus waktu 

itu I sama 

kakaknya gimana 

keadaannya? 

I waktu itu masih 

SMP awal dia suka 

takut kalo mama 

papanya berantem, 

pasti lari ke gudang. 

Kalo kakaknya 

waktu itu baru lulus 

SMA ya dia lebih 

diem sih tapi kayak 

memendam 

perasaan, pasti 

sedih dia mikirin 

keluarganya 

  

 

Subyek merasa 

terganggu dengan 

pertengkaran 

orangtuanya. 

Oo gitu.. tapi 

waktu papanya I 

pergi I gimana 

tante? Sedih 

nggak? 

Sedih, dia kaget 

tiba-tiba papanya 

pergi nggak pamit. 

Waktu pergi juga 

sambil marah-

marah itu 

nyumpahin 

 Subyek sedih 

dengan kepergian 

ayahnya. 
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mamanya I. Dia 

lebih sedih gara-

gara konfliknya ya, 

dia nggak deket 

sama papanya 

Subyek merasa 

sedih dengan 

konflik keluarganya 

2. Keadaan subyek setelah perceraian orangtua 

Setelah itu ada 

perubahan sikap 

nggak tante dari 

I? 

Lebih pendiem tapi 

dia nggak keliatan 

sedih banget, 

normal normal aja. 

 Subyek berusaha 

memendam 

kesedihannya 

3. Hubungan pacaran subyek 

Oke.. hmm.. setau 

tante ni, kalo I 

pacaran tu 

sikapnya ke 

pacarnya kayak 

apa? 

Dia sayang sama 

pacarnya, telpon-

telponan, tapi sering 

sih tante denger dia 

marah sama 

pacarnya di telepon. 

Tapi kalo ditanya 

kenapa, jawabnya 

pasti nggak apa-apa. 

Pacarnya jauh sih 

yang kemaren, jadi 

belom kesini 

 

 
 
 

4 

 

 

Subyek 

mengungkapkan 

kemarahan pada 

pacarnya melalui 

telepon 

Pernah dikenalin 

ke tante 

Belom, cuma 

diceritain aja 
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pacarnya? anaknya katanya 

baek, care, tapi kok 

kayaknya agak 

nggak meyakinkan 

Keliatan nggak 

meyakinkan 

gimana tante? 

Dia suka cerita 

pacarnya tu 

cemburuan, padahal 

I kan pergaulannya 

luas, temennya 

banyak, jadi mereka 

sering berantem 

gara-gara pacarnya 

cemburu. Trus 

kerjaannya juga 

nggak jelas kerja 

apa, katanya sih 

pemandu tour, 

sebenernya ya kita 

nggak suka 

  

Terus tante coba 

ngomong nggak 

sama I? 

Udah, tapi I itu 

keras kepala, kalo 

dikasih tau tu udah 

defense duluan. Jadi 

walaupun berantem 

melulu, dikritik tu 

4 Subyek keras 

kepala dan tidak 

menghiraukan 

nasehat orang lain 

mengenai 

hubungannya 
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nggak mau, dikasih 

saran juga iya-iya 

tapi nggak dijalanin. 

Kemaren katanya 

putus, tapi putus 

nyambung sukanya 

Berarti masih 

sering ketemu ya 

mereka? 

Kalo ketemu jarang 

soalnya jauh, tapi 

kontak terus 

  

Menurut tante, 

kekurangan I kalo 

ngejalanin 

hubungan pacaran 

tu apa tante? 

Dia itu nggak tegas 

aja, bilangnya 

nggak suka 

pacarnya selingkuh, 

posesif, tapi ya tetep 

aja dijalanin, 

pacarnya dia tu 

cemburuan tapi 

suka genit sama 

cewek, kan aneh. 

Buang-buang waktu 

sama tenaga 

sebenernya.  

 

 

5 

 

Subyek tidak berani 

mengambil 

keputusan untuk 

putus dari 

pacarnya. 

Oo gitu.. lha dia 

bilanng nggak 

alesan kenapa dia 

Nggak bilang sih, 

tapi kayaknya dia 

takut kehilangan 

 

 

5 

 

Subyek tidak mau 

kehilangan 
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bertahan? perhatian aja, takut 

kesepian. 

perhatian pacarnya 

Oke tante, 

makasih banget 

buat infonya yaa 

Iya sama sama..   

 

Keterangan : 

1.Yakin akan kemampuan diri sendiri 

2.Merasa diterima 

3.Bersikap optimis 

4.Berpikir obyektif dan rasional 

5.Berani menanggung konsekuensi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
168 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
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