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BAB V 

HASIL PENELITIAN  

A. Analisis Data Rangkuman Hasil Subjek 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 

dalam penelitian seluruh subjek telah mengalami resiliensi sehingga ketiga 

subjek mampu memaknai hidup ditengah penderitaan yang dialami. Ketiga 

subjek sama-sama mengalami trauma yang diakibatkan oleh kekerasan 

yang dialami (tragic events), bentuk trauma yang dialami seperti malu, 

marah, kebencian, sakit hati kepada pihak terkait. Ketiga subjek juga 

mengalami masa existensial vacuum ditunjukkan dengan muncul perasaan 

tidak berguna, bertanya-tanya kenapa subjek harus hidup dan lahir di 

keluarga tersebut. Masa existensial vacuum pada ketiga subjek tidak 

berlangsung lama, ketiga subjek mampu bangkit dan optimis untuk 

memiliki hidup bermakna karena ketiga subjek secara alami memiliki hasrat 

untuk hidup bermakna seperti tetap mengandalkan sang Pencipta, 

membiasakan berpikir logis, adanya komunitas yang mendekatkan subjek 

kepada Tuhan. Ketiga subjek juga memiliki tiga faktor dan aspek-aspek 

yang mendukung subjek melakukan resiliensi yaitu faktor dari dalam subjek 

(I Am) mencakup aspek kemandirian, optimis, self efficacy, insight, empati,  

dan lain-lain. Faktor I am pada ketiga subjek yaitu optimisme, empati, self 

efficacy, dan insight. Aspek kemandirian hanya muncul pada subjek 

pertama dan kedua, sedangkan aspek moralitas hanya muncul dari subjek 

pertama, hal ini menunjukkan bahwa ketiga subjek memiliki konsep diri 

dan integritas pribadi yang baik.  

Faktor yang kedua adalah faktor kemampuan subjek (I Can) meliputi 

aspek kemampuan causal analysis, kreativitas, regulasi emosi, impulse 

control, humor, dan sebagainya. Faktor I Can pada ketiga subjek cukup 
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baik, ketiga subjek memiliki aspek regulasi emosi, impulse control, analisis 

sebab akibat dan kreativitas yang baik. Aspek reaching out dan inisiatif 

hanya muncul pada subjek pertama dan aspek humor muncul pada subjek 

ketiga.  

Faktor ketiga adalah dukungan eksternal (I Have), ketiga subjek 

merasa banyak orang seperti keluarga, teman dalam komunitas, dan sahabat 

yang mendukung membuat subjek merasa aman, nyaman dan dimengerti. 

Faktor dan aspek membantu ketiga subjek melakukan resiliensi sehingga 

ketiga subjek mampu memaknai hidup baik untuk membahagiakan orang 

tua ataupun sang Pencipta. Berikut skema penggambaran dinamika 

resiliensi trauma  pada remaja korban kekerasan dalam keluarga yang 

dialami oleh ketiga subjek penelitian:
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SKEMA 5.  

Resiliensi Trauma pada 3 Subjek Remaja 

 Korban Kekerasan dalam Keluarga 

TRAUMA 

Kemarahan, 

malu yang 

sangat 

mendalam 

kepada 

keluarga,  

kebencian 

dan sakit hati  

(1,2,3) 

 Meaningfull 

life 

Ketiga subjek 

mampu 

memaknai 

hidupnya 

untuk 

membahagia

kan orang tua 

(1), untuk 

Tuhan (2, 3) 

Ketiga 

subjek 

melakukan 

resiliensi 

Pursuit for 

meaning 

Hasrat hidup ber-

makna ada karena 

keluarga yang me-

minta untuk tetap 

meng-andalkan 

Tuhan  (2), ke-

luarga mem-

biasakan berpikir 

realistis (3), komu 

nitas 

mendekatkan ke 

Tuhan (1) 

 Exisistential 

vacuum 

Perasaan tidak 

berguna muncul, 

subjek mem-

pertanyakan 

kenapa dia harus 

hidup. (1,2) 

Subjek 

mempertanyakan 

kenapa lahir di 

keluarga tsb (3) 

 

 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 

a. I Am 

Optimisme, empati, self 

efficacy, insight (1,2,3). 

Kemandirian (1,2).  

Moralitas (1) 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 

b. I Can 

Emotional regulation, 

impulse control, analisis 

sebab akibat  dan 

kreativitas (1,2,3). 

Reaching out dan 

inisiatif (1), humor (3) 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 

c. I Have  

Ketiga sujek memiliki 

dukungan eksternal dari 

ke-luarga, teman KTB dan 

sahabat mem-buat subjek 

merasa aman, nyaman dan 

dimengerti.   
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Setiap subjek memiliki persamaan dan perbedaan dalam aspek yang 

dimiliki, hal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Berikut adalah tabel intensitas 

tema pada ketiga subjek yang berbeda-beda: 

 

Tabel 6 

Intensitas Tema Ketiga Subjek  

No Aspek  Intensitas Tema 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Faktor I am  

.1 Optimism + + +  + +  + + + 

2 Empati +  +  + + + 

3 Self efficacy + +  +  + + 

4 Insight  + +  +  + 

5 Kemandirian +  +   

6 Moralitas +   

Faktor I Can 

7 Emotional 

regulation 

+ +  +  + 

8 Impulse 

Control 

+  +  + 

9 Analisis sebab-

akibat 

+ + +  + + +  

 

+ + + 

10 Reaching Out +    

11 Inisiatif +    

12 Kreativitas + + +  

13 Humor   + + 

Faktor I Have 

14 Hubungan + + +  

 

+ + + + + + 

Keterangan : 

+  : Intensitas Rendah 

+ +  :  Intensitas Sedang 

+ + + : Intensitas Tinggi 

 



66 

 

 

 

 Ketiga subjek memiliki perbedaan dan persamaan dalam melakukan 

resiliensi, intensitas aspek yang dimiliki dan faktor yang berpengaruh pun 

berbeda. Ketiga subjek memiliki tiga faktor yang mendukung subjek-subjek 

ini melakukan resiliensi yaitu faktor dari dalam diri (I Am), faktor 

kemampuan diri (I Can) dan faktor dukungan eksternal (I Have). Aspek 

yang muncul pada ketiga subjek dengan intensitas yang berbeda-beda 

adalah optimisme, empati, self efficacy, insight, emotional regulation, 

impulse control, causal analysis, kreativitas dan hubungan dengan orang 

lain. Pada aspek optimisme subjek pertama dan ketiga memiliki intensitas 

yang tinggi, sedangkan subjek kedua intensitasnya rendah. Pada empati 

subjek ketiga memiliki intensitas yang tinggi, sedangkan subjek satu dan 

dua pada intensitas rendah. Self efficacy pada subjek pertama dan ketiga 

intensitasnya sedang dan pada subjek kedua intensitasnya rendah. Insight 

pada subjek pertama ada di intensitas sedang, kemudian subjek kedua dan 

ketiga di intensitas rendah. Aspek kemandirian hanya muncul dengan 

intensitas rendah pada subjek pertama dan kedua. Regulasi emosi pada 

subjek pertama ada di intensitas sedang, lalu pada subjek kedua dan ketiga 

ada di intensitas rendah. Ketiga subjek memiliki impulse control dan 

kreativitas dengan intensitas yang rendah. Ketiga subjek juga memiliki 

kesamaan aspek analisis sebab akibat dan hubungan dengan intensitas 

tinggi. Aspek yang muncul pada subjek pertama adalah reaching out, 

moralitas dan inisiatif. Pada subjek ketiga aspek yang berbeda dari subjek 

lain adalah humor.  

B. Pembahasan 

 Remaja yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik, verbal, 

maupun perilaku yang membuat sakit hati akan mengalami trauma yang 

berdampak besar bagi hidup remaja tersebut (Antoni, 2012, h.76). Bentuk 
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kekerasan yang dialami oleh ketiga subjek adalah kekerasan fisik seperti 

dipukul, dijambak, dilempar celengan. Ketiga subjek juga mengalami 

kekerasan verbal seperti di cap sebagai anak yang hanya menyusahkan 

orang tua, di cap sebagai anak bodoh, dibanding-bandingkan dengan 

saudara yang lain, dan sebagainya. Subjek ketiga juga mengalami kekerasan 

oleh keluarganya yaitu penelanjangan dan perselingkuhan sang papa yang 

cukup membuat subjek menjadi trauma. Trauma yang dialami subjek 1 

adalah subjek sempat ada di dalam masa tidak bisa merasakan kesedihan, 

subjek menyakiti diri sendiri, subjek kesulitan untuk mengungkapkan 

pendapat. Trauma pada subjek kedua adalah rasa sakit hati subjek kepada 

kedua orang tua yang membuat subjek dan keluarganya mengalami relasi 

yang tidak baik, subjek juga marah dengan nenek dan kakeknya membuat 

subjek tidak mau berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Berbeda 

dengan subjek pertama dan kedua, subjek ketiga mengalami trauma seperti 

kemarahan subjek kepada ayahnya, subjek menjaga jarak dengan pria dan 

sangat berhati-hati saat berelasi dengan lawan jenis.   

 Ketiga subjek mengalami masa existensial vacuum atau masa 

kehampaan. Masa kehampaan pada subjek pertama dan ketiga adalah 

mempertanyakan kenapa harus hidup dan merasa hidup tidak berguna 

sedangkan pada subjek kedua masa kehampaan terjadi saat subjek 

mempertanyakan serta menyesalkan mengapa subjek harus lahir dan 

tumbuh di keluarga subjek. Setiap subjek dapat memaknai hidupnya, subjek 

pertama memaknai hidupnya ada untuk sebuah tujuan dan alasan yang 

menjadi tujuannya saat ini adalah membuktikan bahwa subjek tidak sesuai 

dengan apa yang dicapkan oleh mama subjek. Subjek kedua memaknai 
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masa lalunya adalah sebuah proses untuk belajar dan hidup subjek kini 

hanya untuk Tuhan. Subjek ketiga memaknai masa lalunya sebagai bentuk 

penyertaan Tuhan dan masa kini adalah anugerah dari Tuhan.  

 Kemampuan memaknai hidup ini tidak lepas dari faktor yang diteliti. 

Ketiga subjek memiliki tiga faktor yang telah di jelaskan yaitu faktor I Am, 

I Can dan I Have (Grotberg, 2003, h.128). Faktor I Am atau faktor yang 

berasal dari dalam diri individu didapati bahwa ketiga subjek memiliki 

persamaan tingginya intensitas pada sikap optimis, ketiga subjek optimis 

bahwa segala sesuatu dapat berubah, optimis bahwa mereka bisa 

menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Pada subjek pertama 

keyakinan pada diri sendiri (self efficacy) dan insight berada dalam 

intensitas sedang, namun empati, kemandirian dan moralitas berada di 

intensitas yang rendah. Subjek kedua bagian self efficacy, kemandirian, 

empati dan insight berada dalam intensitas rendah. Subjek ketiga memiliki 

intensitas tema yang cukup tinggi pada optimis dan empati, sedangkan 

kemandirian, dan self efficacy pada intensitas sedang, kemudian hal yang 

paling rendah dalam faktor ini adalah insight.  

 Faktor berikutnya yang berpengaruh pada kemampuan resiliensi 

seseorang adalah faktor I Can atau faktor yang berasal dari kemampuan diri 

subjek. Persamaan pada ketiga subjek adalah memiliki kemampuan 

emotional regulation, impulse control, causal analysis atau menganalisis 

sebab dan akibat, kemudian kreativitas. Kemampuan-kemampuan dalam 

diri setiap subjek memiliki intensitas yang sama yaitu di bagian 

menganalisis sebab dan akibat dari setiap hal yang terjadi dalam hidup 

subjek, namun ada juga intensitas yang berbeda di bagian lainnya. 
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Kemampuan tiap subjek berbeda, dalam hasil wawancara subjek pertama 

memiliki kemampuan reaching out dan inisiatif yang berbeda dari subjek 

lain, sedangkan pada subjek ketiga kemampuan humor menjadi hal yang 

membedakan subjek dengan dua subjek lainnya. 

     Faktor yang terakhir adalah dukungan dari orang-orang terdekat subjek, 

ketiga subjek memiliki orang yang menjadi tempat nyaman, aman dan 

membuat subjek dimengerti. Intensitas dalam faktor ini sangat tinggi untuk 

ketiga subjek. Ketiga subjek cukup merasakan dukungan dari sahabat, 

keluarga besar, saudara, kelompok tumbuh bersama (KTB), teman dan 

sebagainya. 

C. Kelemahan Penelitian 

 Peneliti menyadari kelemahan dari penelitian ini adalah tidak semua 

anak yang mengalami kekerasan mau menceritakan kekerasan yang terjadi 

pada dirinya, selain itu butuh waktu yang lama untuk meneliti subjek 

dengan trauma kekerasan karena tidak semua subjek terbuka dan mau 

mengakui keadaannya kepada orang asing. Kelemahan lain dalam 

penelitian ini biasanya terjadi pada kesibukan subjek yang harus 

mengerjakan tugas sehingga waktu pertemuan yang sudah disepakati 

seringkali dibatalkan. Kelemahan yang lain adalah kesulitan pencarian 

subjek triangulasi karena yang sedang diteliti adalah kekerasan dalam 

keluarga, akan cukup sulit ketika subjek triangulasi adalah keluarga subjek. 


