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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Penelitian di lakukan di Resosialisasi Argorejo Semarang, yang  

terletak di RW 04 (dengan jumlah RT 01 sampai dengan RT 06) di 

jalan Argorejo, kelurahan Kali Banteng Kulon, kecamatan Semarang 

Barat, dengan menempati area seluas kurang lebih 3 hektar. 

Keberadaan resosialisasi muncul sejak tahun 1965 dengan nama 

lokalisasi Sunan Kuning, masyarakat menyebut sebagai SK. Sunan 

Kuning, dahulu bernama Sunan Ing, tetapi masyarakat mengenal 

sebagai Sunan Kuning. Dikenal sebagai Sunan Kuning karena di 

samping lokasi resosialisasi tersebut terdapat petilasan seorang tokoh 

penyebar agama islam yang bernama Sunan Ing yang terkenal dengan 

nama Sunan Kuning.  

 Sunan Kuning sendiri nama aslinya adalah Soen Koen Ing yang 

berasal dari etnis China. Argorejo itu sendiri berasal dari nama Argo 

dan Rejo. Argo berarti gunung dan rejo berarti ramai. Jadi Argorejo 

berarti gunung yang ramai. Dahulu daerah Argorejo merupakan daerah 

perbukitan yang berupa hutan dan jauh dari pemukiman, kemudian 

tempat ini menjadi ramai setelah diresmikan menjadi lokalisasi. 

 Lokalisasi Argorejo diresmikan oleh Walikota Kota Semarang 

Hadi Subeno, melalui SK Walikota Semarang No 21/15/17/66 dan 

penempatan resminya pada tanggal 29 Agustus 1966 dan kemudian hari 

tersebut diperingati sebagai hari jadi Resosialisasi Argorejo. Pada tahun 
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2003 istilah lokalisasi mengalami perkembangan setelah Bapak 

Suwandi, sebagai ketua lokalisasi Argorejo mengadakan seminar 

nasional dan mengubah istilah lokalisasi menjadi Resosialisasi. 

Lokalisasi Argorejo kemudian berganti nama menjadi Resosialisasi 

Argorejo. Adapun jumlah anak asuh adalah 448 orang (PSK). 

 Jumlah ini tidak selalu pasti, karena dinamika perpindahan anak 

asuh sangat tinggi. Rendahnya pendidikan dan kurangnya daya saing 

dalam mencari pekerjaan inilah yang membuat wanita pekerja seks 

menjadi pekerjaan yang dipilih. Tidak hanya mencari uang saja, tetapi 

di Resosialisasi Argorejo juga ada pembinaan dan perlingdungan bagi 

wanita pekerja seks. Sehingga membuat para wanita pekerja seks dari 

lokalisasi lain pindah ke Resosialisasi Argorejo sehingga jumlahnya 

terus mengalami peningkatan.  

 Dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan sering terjadi 

pergantian dan perpindahan anak asuh. Jumlah mucikari terdapat 158 

orang, terdapat 160 wisma, dan terdapat 225 operator untuk pemandu 

karaoke bagi pengunjung. Resosialisasi Argorejo Semarang memiliki 

beberapa kegiatan untuk anak-anak suh yang berada di dalamnya. 

Kegiatan tersebut antara lain: 

1. Senin, pukul 9.00 – 12.00: Sekolah untuk anak asuh RT 01, 

02, 03 dengan materi tentang Agama, Sosia, Moral, 

Keamanan, Ekonomi dan Kesehatan dari berbagai Dinas, juga 

ada skrining bagi anak asuh yang sudah saatnya melakukan 

skrining selama 2 minggu sekali. 



35 
 

 
 

 

2. Selasa, pukul 9.00 – 12.00: Sekolah anak asuh yang kost di 

luar tapi berprofesi sebagai PSK di Resosialisasi dengan 

materi tentang Agama, Sosia, Moral, Keamanan, Ekonomi 

dan Kesehatan dari berbagai Dinas, juga ada skrining bagi 

anak asuh yang sudah saatnya melakukan skrining selama 2 

minggu sekali. 

3. Rabu, pukul 9.00 – 12.00: Skrining yaitu kebersihan dan 

kesehatan pemeriksaan alat kelamin berupa luka-luka, 

penyakit kelamin dan HIV/AIDS (dengan membayar Rp 

20.000,- setiap kali periksa). 

4. Kamis, pukul 9.00 – 12.00: Sekolah untuk anak asuh RT 01, 

02, 03 dengan materi tentang Agama, Sosia, Moral, 

Keamanan, Ekonomi dan Kesehatan dari berbagai Dinas, juga 

ada skrining bagi anak asuh yang sudah saatnya melakukan 

skrining selama 2 minggu sekali. 

5. Jumat, pukul 8.00 – 10.00: Senam RT 01, 02, 03 juga untuk 

skrining bagi anak asuh RT 04, 05 dan 06. 

6. Sabtu, pukul 8.00 – 10.00: Senam RT 04, 05, 06 juga untuk 

skrining bagi anak asuh RT 01, 02, 03. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Pedoman Observasi dan Wawancara 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menyusun pedoman observasi dan wawancara. Pedoman observasi 

meliputi; kesan umum subjek dimana di dalamnya termasuk kondisi 
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fisik dan penampilan subjek, keadaan emosional subjek, lingkungan 

tempat tinggal subjek, serta kegiatan subjek sehari-hari. Observasi 

dilakukan sebagai penunjang wawancara. Observasi dilakukan 

untuk melihat keseharian subjek dalam lingkungannya. Perilaku 

subjek diamati oleh peneliti baik sebelum ataupun sesudah 

melakukan wawancara untuk mendukung hasil wawancara. 

Sedangkan pedoman wawancara yang disiapkan meliputi; 

identitas subjek, latar belakang subjek,  lingkungan tempat tinggal 

subjek, pemahaman subjek tentang resosialisasi, pemaknaan subjek 

terhadap rasa malu, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya 

rasa malu yang dialami subjek, dampak yang dirasakan oleh subjek 

sebagai akibat dari rasa malu yang dialami, gejala fisik yang 

dirasakan subjek saat merasa malu dan perilaku yang muncul ketika 

merasakan malu pada seseorang. 

2. Mengadakan Kesepakatan dengan Subjek Penelitian 

Tahap ini dilakukan sebelum penelitian dimulai, yaitu 

menanyakan kesediaan subjek untuk memberikan keterangan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti agar subjek dapat 

membantu peneliti hingga proses penelitian selesai. Peneliti juga 

mempersiapkan perijinan berupa surat ijin kepada ketua 

Resosialisasi Argorejo dan juga perijinan secara personal dengan 

subjek menggunakan informed consent. Peneliti meminta subjek 

mengisi informed consent sebagai bukti bahwa subjek mengijinkan 

peneliti untuk melakukan penelitian terhadap diri subjek. 
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3. Observasi Awal 

 Observasi awal dilakukan dengan tujuan memperoleh 

gambaran mengenai subjek yang akan diteliti. Melalui observasi 

awal ini peneliti memperoleh gambaran awal tentang subjek 

mengenai penampilan fisik serta ekspresi wajah ketika peneliti 

mengajak berkomunikasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang 

peneliti lakukan, maka dapat diperoleh bagaimana cara yang akan 

peneliti gunakan dalam memperlakukan subjek dan bagaimana 

melakukan proses wawancara agar dapat membuat subjek merasa 

nyaman. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, persiapan yang dilakukan peneliti 

sebagai berikut:  

1. Mengunjungi Resosialisasi untuk survey pada tanggal 28 

Februari 2016 Peneliti menemui Ketua Resosialisasi yang 

juga Ketua RW setempat guna meminta ijin untuk melakukan 

penelitian di Resosialisasi Argorejo dengan memberikan 

surat ijin penelitian yang dikeluarkan dari Fakultas Psikologi 

UNIKA Soegijapranata dan meminta bantuan rekomendasi 

beberapa remaja yang akan digunakan sebagai subjek pada 

penelitian ini. 

2.  Mengunjungi rumah empat orang remaja yang sudah 

direkomendasikan oleh Ketua Resosialisasi dan menanyakan 
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mengenai kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian, 

yaitu menjalani wawancara dan observasi. 

3. Kembali mengunjungi Resosialisasi pada tanggal 14 Agustus 

2016 guna memberikan informed consent kepada tiga remaja 

yang bersedia menjadi subjek penelitian dan melakukan 

pendekatan pada subjek penelitian. 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus 2016. Jumlah 

subjek penelitian sebanyak 3 orang. Data yang diperoleh memalui 

observasi dan wawancara. Untuk memperkuat keabsahan data, 

digunakan metode triangulasi, ketekunan pengamat, dan perpanjangan 

keikut sertaan. 

Wawancara pertama dilakukan dengan dua subjek, dilaksanakan 

di rumah salah satu subjek pada tanggal 21 Agustus 2016. Peneliti 

melakukan wawancara dengan kedua subjek secara bergantian. Waktu 

yang digunakan pada wawancara pertama adalah sekitar 30-40 menit 

setiap subjek. Wawancara pertama pada subjek ketiga dilakukan pada 

tanggal 21 Agustus 2016 di rumah subjek dengan durasi sekitar 30-40 

menit. Hal-hal yang dibahas antara lain: identitas subjek, kehidupan 

keluarga subjek, relasi subjek dengan teman-teman dan lingkungan 

tempat tinggal subjek, pandangan subjek tentang resosialisasi, serta 

pandangan teman-teman subjek tentang resosialisasi.  

Pada hari Sabtu tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, peneliti 

melakukan observasi di Resosialisasi Argorejo Semarang, dari pukul 

15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Peneliti mengamati 

seperti apa kegiatan di Resosialisasi Argorejo, seperti apa suasananya, 
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bagaimana kegiatan para pekerja seks komersial yang ada di sana, 

bagaimana kegiatan subjek setelah berada di rumah dan sebagainya. 

Wawancara kedua dengan subjek 1 dilakukan pada tanggal 28 

Agustus 2016 tepatnya hari Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai 

dengan pukul 11.00 WIB. Peneliti sekaligus melakukan pendekatan lagi 

dengan subjek dan juga tetangga sebelah rumah subjek. Peneliti 

berbincang dengan tetangga sebelah rumah subjek sembari menunggu 

waktu untuk wawancara dengan subjek kedua. Wawancara kedua 

dengan subjek kedua dilaksanakan setelah wawancara dengan subjek 

pertama, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2016 pada sekitar pukul 11.00 

WIB. Wawancara berlangsung sekitar 30-40 menit.  

Wawancara kedua dengan subjek ketiga dilaksanakan pada 

tanggal 28 Agustus 2016 pada pukul 12.30 WIB sampai sekitar pukul 

13.00 WIB yaitu setelah selesai melakukan wawancara dengan subjek 

kedua. Wawancara subjek ketiga dilaksanakan di rumah subjek. Pada 

tanggal 4 September 2016 tepatnya hari Minggu pukul 13.00 WIB, 

peneliti melakukan wawancara triangulasi dengan orang tua subjek 

pertama yang berlangsung sekitar 30 menit. Pada hari yang sama, pukul 

11.30 WIB sampai sekitar pukul 12.00 WIB peneliti melakukan 

wawancara triangulasi pada orang tua subjek kedua di rumah subjek. 

Tanggal 4 September 2016 pukul 10.15 WIB peneliti melakukan 

wawancara triangulasi pada orang tua subjek tiga yang berlangsung 

selama sekitar 30 menit di rumah subjek ketiga.  

Pada hari yang sama, setelah peneliti melakukan wawancara 

triangulasi pada orang tua subjek pertama, peneliti kembali melakukan 
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observasi pada lingkungan tempat tinggal subjek pada pukul 14.00 WIB 

sampai dengan pukul 16.00 WIB. Peneliti berbincang-bincang dengan 

tetangga sebelah rumah subjek pertama sembari mengamati seperti apa 

kegiatan di Resosialisasi pada hari itu. Peneliti juga mencoba menggali 

informasi tentang subjek kepada tetangga sebelah rumah subjek. 

Peneliti juga mengamati bagaimana kegiatan di Resosialisasi Argorejo, 

bagaimana kegiatan para pekerja seks komersial yang ada di sana dan 

kegiatan keseharian warga yang memiliki tempat tinggal di dalam area 

resosialisasi Argorejo Semarang. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama   : DD 

Usia   : 17 Tahun 

Pendidikan terakhir : SMK 

Urutan kelahiran  : Anak pertama dari 2 bersaudara  

Agama   : Islam 

 

b. Hasil Observasi 

1. Observasi Keseluruhan 

Subjek adalah orang yang tidak terlalu suka berkumpul 

dengan orang lain. Dalam keseharian, subjek lebih suka 

menghabiskan waktu di rumah untuk menonton tv dan juga 

membantu pekerjaan ibunya daripada ikut mengobrol dengan 
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tetangga-tetangganya di luar rumah. Subjek mengobrol 

dengan tetangganya seperlunya saja. Setelah peneliti 

meninggalkan rumah subjek, subjek terlihat merapikan dan 

mengemas ruang tamu yang telah dipakai untuk wawancara, 

kemudian kembali melakukan aktifitasnya di dalam rumah. 

 

2. Observasi Saat Wawancara 

Observasi pertama dilakukan pada saat wawancara 

pertama pada tanggal 21 Agustus 2016 di rumah subjek. 

Wawancara dilakukan pada pukul 10.30 WIB dan 

berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Wawancara 

dilaksanakan di ruang tamu rumah subjek. Ruang tamu 

tersebut memiliki tembok berwarna putih, beralaskan ubin 

putih dan berukuran sekitar 3x4 meter. Di dalamnya terdapat 

sofa panjang berjajar membentuk huruf L berwarna hitam, 

terdapat TV layar datar, meja tempat menyetrika baju, dan 

terdapat beberapa tumpukan baju yang memenuhi sofa.  

Saat wawancara subjek mengenakan kaus berwarna 

putih dan celana pendek selutut berwarna hitam. Subjek dan 

peneliti duduk bersila di lantai tidak beralas dan bersandar 

pada kaki sofa. Sesekali subjek menyondongkan badannya 

kedepan dan beberapa kali mengubah posisi kakinya. Selama 

wawancara, subjek terlihat ramah kepada peneliti. Subjek 

masuk ke dalam rumah kemudian keluar dengan membawa 

satu botol soda dingin dan menawarkan peneliti untuk minum. 
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Subjek menjawab pertanyaan dengan baik dan cukup detail. 

Sesekali subjek menjawab pertanyaan dengan tersenyum dan 

menutup mulutnya. 

Wawancara kedua dengan subjek 1 dilaksanakan pada 

tanggal 28 Agustus 2016 dengan tempat yang sama pada saat 

wawancara pertama. Wawancara dilakukan pada sekitar pukul 

10.00 WIB dan berlangsung kurang lebih 30 menit. Saat 

wawancara kedua subjek menggunakan kaos warna merah tua 

dan celana jeans pendek selutut. Kali ini subjek dan peneliti 

sama-sama duduk di sofa hitam ruang tamu rumah subjek. 

Sikap subjek saat wawancara sama dengan saat 

wawancara pertama, subjek menjawab pertanyaan dengan 

jelas dan detail. Subjek menjawab pertanyaan sambil 

menyandarkan badannya pada sofa, terkadang badannya 

sedikit dicondongkan ke depan, duduk dengan posisi melipat 

kaki dan menggoyang-goyangkan kan kakinya. Subjek 

sesekali membenarkan kaos yang dipakainya, menopang dagu 

dan sesekali memegang handphone miliknya dan melihat ada 

layar handphonenya. 

 

c. Hasil Wawancara 

1. Keluarga  

Subjek merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

Subjek dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang 

sederhana. Orang tua subjek membuka usaha laundry di 
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rumahnya. Subjek sangat dekat dengan kedua orang tuanya 

terutama dengan ibunya. Namun, subjek tidak mudah 

menceritakan masalah pribadinya kepada orang tua maupun 

saudaranya karena subjek adalah pribadi yang cenderung 

tertutup.  Keluarga subjek merupakan warga pendatang baru 

di Resosialisasi Argorejo Semarang.  

Subjek dan keluarganya pindah ke Resosialisasi 

Argorejo saat subjek berusia 13 tahun, tepatnya saat subjek 

masuk Sekolah Menengah Pertama. Subjek mengaku 

walaupun keluarganya dekat satu sama lain, namun 

keluarganya buka tipe keluarga yang dapat membicarakan 

apapun secara terbuka dan terang-terangan. 

2. Lingkungan  

Saat pertama kali subjek pindah ke Resosialisasi 

Argorejo, subjek merasa kaget dengan keadaan lingkungan 

yang sangat berbeda dengan lingkungan rumahnya yang 

dahulu. Subjek merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan 

Resosialisasi dengan adanya banyak wanita pekerja seks 

komersial yang menjajakan diri di depan rumah yang 

dijadikan sebagai tempat karaoke dan wisma untuk prostitusi. 

Subjek sering merasa takut karena di sekitar rumah subjek 

sering terjadi keributan antar pelanggan tempat karaoke atau 

wiswa yang sedang mabuk. Hal ini menyebabkan subjek 

menjadi jarang keluar rumah untuk berinteraksi dengan 

tetangga sekitar rumah subjek. 
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 Subjek mempunyai pengalaman buruk berkaitan 

dengan lingkungan tempat tinggalnya. Subjek mengaku 

pernah digoda oleh beberapa pekerja seks komersial yang 

berada di sekitar tempat tinggalnya dimana hal itu membuat 

subjek menjadi tidak nyaman dan merasa risih dengan 

keberadaan pekerja seks komersial yang berada di sekitar 

tempat tinggalnya. 

 

3. Relasi Sosial 

Saat ini subjek duduk di kelas 3 salah satu Sekolah 

Menengah Kejuruan di Semarang dan sedang melakukan 

magang di salah satu pabrik di semarang. Subjek tidak banyak 

melakukan kegiatan ekstrakulikuler di sekolahnya, sehingga 

subjek juga tidak memiliki teman terlalu banyak. Subjek 

mengaku tidak memiliki banyak teman dekat. Subjek lebih 

senang berinteraksi dengan beberapa sahabat dan orang 

tuanya di rumah. Subjek juga cenderung pasif dan tertutup. 

 Subjek mengaku tidak memiliki banyak teman karena 

teman-temannya tidak jarang mencemooh dan menertawakan 

subjek yang bertempat tinggal di Resosialisasi Argorejo. Saat 

subjek masuk SMK, subjek merasa malu ketika 

memperkenalkan diri ke teman-temannya. Subjek mendapat 

tanggapan yang tidak baik saat subjek memberi tahu pada 

temannya di mana subjek tinggal. Subjek sering ditertawai, 

diejek bahkan diberi julukan “cah SK” yang berarti anak 
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(dalam bahasa jawa) Sunan Kuning (julukan untuk 

Resosialisasi Argorejo) oleh teman-teman sekolahnya.  

Tanggapan yang tidak baik dari teman-teman sekolah 

subjek tersebut mengakibatkan subjek menjadi seorang yang 

pendiam dan tidak percaya diri bahkan sampai saat ini. Subjek 

sering merasa tidak percaya diri saat berada di depan teman-

temannya karena julukan yang subjek dapatkan. Subjek 

mengaku sulit memulai pertemanan baru karena merasa tidak 

percaya diri dan khawatir akan mendapat pandangan negatif 

dari orang lain. Pandangan negatif yang subjek alami atas diri 

subjek karena bertempat tinggal di Resosialisasi Argorejo 

membuat subjek hanya memiliki beberapa teman dan merasa 

malas untuk masuk dalam lingkup sosial yang lebih besar. 

Subjek merasa untuk masuk ke lingkup sosial baru 

subjek akan merasakan hal yang sama dengan saat subjek 

memperkenalkan diri pada teman-temannya sebelumnya. 

Subjek juga menghindari kegiatan sosial baik itu di rumah 

ataupun di sekolah dan lebih suka berada di rumah. 

4. Rasa Malu 

Subjek merasakan rasa malu karena memiliki tempat 

tinggal di Resosialisasi Argorejo. Subjek mengaku munculnya 

rasa malu yang dirasakan adalah ketika ada orang lain yang 

menanyakan di mana subjek tinggal. Rasa malu tersebut juga 

timbul saat ada orang lain yang sedang membahas mengenai 

Resosialisasi, pekerja seks komersial dan pertanyaan 
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sejenisnya. Subjek juga mengaku merasakan malu ketika 

harus berkenalan dengan orang baru. Saat mengalami rasa 

malu subjek mengaku mengalami gejala fisik yaitu, 

keringatnya muncul berlebih, jantung berdegup lebih kencang 

dan mukanya terlihat memerah karena kulitnya yang 

cenderung putih. Saat rasa malu muncul subjek mengaku 

menjadi sedikit grogi dan susah dalam berkata-kata. Biasanya 

ia melakukan gerakan-gerakan yang untuk menutupi rasa 

malunya, seperti menggaruk garuk rambut dan menundukkan 

kepala. 

 

5. Intensitas Tema Subjek 1 

Tabel 1. Intensitas tema subjek 1 

Tema  Intensitas 

Labeling (LB) +++ 

Ketiadaan minat (KM) ++ 

Lingkungan (LK) ++ 

Rendah diri (RD) +++ 

Perasaan gelisah (PG) ++ 

 

Keterangan: 
+ : Rendah 
++: Sedang 
+++: Tinggi 
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  Tabel 2. Matriks Antar Tema Subjek 1 
 

 Labeling Ketiadaan 
Minat 

Lingkungan Rendah 
Diri 

Perasaan 
Gelisah 

Labeling -     

Ketiadaan 
Minat 

- -    

Lingkungan - - -   

Rendah Diri - - - -  

Perasaan 
gelisah 

- - - - - 

 

Keterangan: 

                      : Mempengaruhi 

      : Saling Mempengaruhi 

              : Tidak berhubunga 
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Bagan 2. Skema Rasa Malu Subjek 1 

Rasa Malu 

 

 

 

 

 

 

Perasaan Gelisah 

- Merasa khawatir akan 
mendapat penolakan dan 
perlakuan tidak baik 

- Merasa takut mendapat 
tanggapan buruk ketika 
berkenalan dengan orang 

Ketiadaan Minat 

- Merasa malas 
untuk 
bersosialisasi 
dengan orang lain 

Rendah Diri 

- Merasa tidak pantas 
menjalin hubungan dengan 
orang lain 

- Merasa diri tidak berharga 

Lingkungan tempat tinggal 

- Merasa risih berada di 
lingkungan tempat tinggal 
yang memiliki kegiatan 
keseharian yang tidak wajar 

Social Phobia 
 
DD sulit untuk berkenalan dengan 
orang-orang baru dalam lingkungannya, 
ia menganggap orang tersebut akan 
memandang negatif tentang dirinya. 

Labeling 

- Mendapat cemoohan dari teman-
temannya  

- Mendapat julukan “cah SK” dari 
teman-temannya 

- Mendapat penilaian negatif tentang 
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6. Analisis Subjek 1 

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa rasa malu 

subjek terdiri dari beberapa hal yaitu labeling, ketiadaan minat, 

lingkungan, rendah diri, dan perasaan gelisah yang mana hal 

tersebut memiliki kaitan dan hubungan satu sama lain. Awalnya 

subjek mendapatkan labeling atau julukan dan juga cemoohan dari 

teman-teman sekolahnya. labeling yang didapat subjek karena 

subjek memiliki tempat tinggal di Resosialisasi Argorejo yang 

dipandang buruk oleh masyarakat luas. Sehingga subjek 

mendapatkan labeling yang buruk juga. Subjek juga mendapat 

penilaian yang buruk tentang dirinya dimana hal tersebut 

menyebabkan subjek menjadi tidak berminat untuk menjalin 

hubungan dan bersosialisasi dengan individu lain. 

 Subjek merasa malas melakukan interaksi dengan orang 

lain. Labeling yang didapatkan subjek juga menyebabkan subjek 

memiliki perasaan gelisah setiap bertemu dengan orang baru. 

Subjek merasa cemas mengenai reaksi yang akan orang lain 

berikan kepada subjek. Subjek merasa khawatir akan mendapat 

penolakan dari lingkungan sosialnya. subjek berpikiran bahwa 

semua orang akan memperlakukan subjek dengan tidak baik. Hal 

itu yang menyebabkan subjek tidak suka pergi bergaul dengan 

teman-temannya. Julukan dan labeling yang diberikan olah teman-

teman subjek pun menjadikan subjek menjadi pribadi yang rendah 

diri. Subjek cenderung menjadi seseorang yang tidak percaya diri 

jika berada dengan teman-temannya. Subjek merasa tidak 
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berharga dan tidak pantas berhubungan dengan orang lain. Subjek 

merasa sulit untuk bergaul karena subjek merasa sulit untuk 

memulai interaksi karena adanya pemikiran dalam dirinya bahwa 

dirinya tidak berharga. Perasaan khawatir akan penolakan yang 

subjek rasakan juga mempengaruhi timbulnya sikap rendah diri 

pada subjek, dan begitupun sebaliknya. Perasaan diri tidak 

berharga juga mebuat subjek khawatir tidak akan diterima di 

lingkungannya dan mendapat perlakuan tidak baik saat berkenalan 

dengan orang baru.  

 Sikap rendah diri yang dirasakan subjek mempengaruhi 

subjek menjadi seorang yang tidak berminat pada interaksi sosial 

atau hubungan sosial. Subjek merasa malas untuk memulai 

bersosialisasi dengan orang lain. Subjek mengalami rasa takut 

akan mendapat tanggapan yang negatif ketika berkenalan dengan 

orang baru dan mengatakan bahwa dirinya tinggal di resosialisasi 

sehingga subjek merasa malas atau enggan berkenalan dengan 

orang baru dan memilih untuk tidak berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. Subjek lebih memilih untuk berdiam diri di 

rumah dengan menonton tv dan membantu pekerjaan orang 

tuanya di rumah. 

Lingkungan tempat tinggal subjek menjadi hal yang 

memiliki banyak kaitan dengan rasa malu yang dialami subjek. 

Subjek merupakan warga pendatang di Resosialisasi Argorejo, 

sehingga subjek merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang 

menurut subjek memiliki kegiatan dan aktifitas yang tidak 
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seharuanya. Lingkungan tempat tinggal subjek mempengaruhi 

subjek memiliki perasaan rendah diri dan merasa tidak pantas 

untuk menjalin hubungan dengan orang lain.  

Subjek merasa khawatir akan mendapat penolakan dari 

masyarakat luas karena dirinya memiliki tempat tinggal di 

Resosialisasi yang notabene dekat dengan kegiatan seks bebas, 

dan kehidupan malam. Lingkungan tempat tinggal subjek juga 

berpengaruh pada ketiadaan minat subjek untuk bersosialisasi. 

Subjek merasa tidak nyaman berada dalam lingkungan tempat 

tinggalnya sehingga subjek tidak berminat untuk melakukan 

interaksi di lingkungannya dan lebih memilih untuk berada di 

rumah saja. 

Beberapa hal yang subjek alami di atas menyebabkan subjek 

mengalami rasa malu. Melihat dari beberapa hal yang terdapat 

pada rasa malu yang dirasakan, subjek berada pada tingkatan rasa 

malu yang disebut dengan social phobia. Subjek sulit untuk 

berkenalan dengan orang-orang baru dalam lingkungan sosialnya, 

subjek juga menganggap orang lain akan selalu memandang 

negatif tentang dirinya.  

Dampak dari rasa malu yang dirasakan subjek adalah subjek 

menjadi pribadi yang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, 

menganggap dirinya rendah dan menganggap orang lain selalu 

menganggap dirinya negatif dan juga subjek tidak dapat 

mengaktualisasikan dirinya dengan baik. 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama   : RN 

Usia   : 16 Tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Urutan kelahiran  : Anak ke 2 dari 2 bersaudara  

Agama   : Islam 

 

b. Hasil Observasi 

1. Observasi Keseluruhan 

Subjek adalah orang yang ramah dan murah senyum. 

Walaupun demikian subjek lebih sering menghabiskan 

waktunya di rumah atau di rumah temannya. Subjek adalah 

orang yang humoris. Subjek suka membuat orang lain tertawa. 

Tidak jarang subjek membuat peneliti tertawa. Subjek juga 

seorang yang memiliki sopan santun yang baik. Subjek sangat 

jarang berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Subjek 

hanya mengobrol dengan mereka jika ada keperluan saja.  

 

2. Observasi Saat Wawancara 

Observasi pertama dilakukan pada saat wawancara 

pertama dengan RN pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 

2016 di rumah subjek. Wawancara dilakukan pada sekitar 

pukul 11.40 WIB dan berlangsung selama kurang lebih 30 

menit. Siang itu ketika peneliti datang, subjek mengenakan 
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celana panjang dan kaos lengan pendek berwarna hitam. 

Ketika pertama bertemu dengan peneliti, subjek langsung 

menjabat tangan peneliti sambil tersenyum. Subjek dan orang 

tuanya menyambut peneliti dengan ramah dan 

mempersilahkan peneliti untuk duduk di ruang tamu.  Subjek 

kemudian mempersilahkan peneliti untuk meminum minuman 

dalam gelas yang sudah subjek sediakan untuk peneliti. 

Wawancara dilaksanakan di ruang tamu rumah subjek. 

subjek tampak sedikit gugup dengan menggerak-gerakan 

kakinya berulang kali. Pada saat wawancara, subjek dan 

peneliti duduk di sofa panjang berwarna hitam. Ruang tamu 

rumah subjek memiliki tembok berwarna putih, beralaskan 

ubin putih dan berukuran sekitar 3x4 meter. Di dalamnya 

terdapat sofa panjang berjajar membentuk huruf L berwarna 

hitam, terdapat TV layar datar, meja tempat menyetrika baju, 

dan terdapat beberapa tumpukan baju yang memenuhi sofa. 

Lantai rumah subjek terlihat bersih dan tertata rapi walaupun 

ruangan tersebut tidak begitu besar. Terdapat pula satu jendela 

yang dibiarkan terbuka saat peneliti datang sehingga udara di 

dalam ruangan menjadi segar. 

Selama wawancara subjek sesekali menyondongkan 

badan kedepan dan berpangku tangan, sesekali menyenderkan 

badan ke sofa dan memeluk bantal kecil yang ada di sofa. 

Sesekali subjek menyilangkan kakinya dan menggerak-

gerakan kakinya. Subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan 
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yang peneliti sampaikan dengan baik dan cukup detail. 

Sesekali subjek menjawab pertanyaan dengan tersenyum 

namun beberapa kali pula subjek menjawab pertanyaan 

peneliti dengan wajah serius. Subjek sesekali meminta ijin 

pada peneliti untuk membuka pesan yang masuk pada telepon 

selulernya. 

Wawancara kedua dengan subjek 2 dilaksanakan pada 

tanggal 28 Agustus 2016 dengan tempat yang sama pada saat 

wawancara pertama yaitu di rumah subjek. Wawancara 

dilakukan pada sekitar pukul 11.00 WIB dan berlangsung 

kurang lebih 30 menit. Saat wawancara kedua subjek 

menggunakan kaos berwarna putih dan celana jeans pendek 

selutut. Pada wawancara yang kedua subjek dan peneliti juga 

sama-sama duduk di sofa hitam ruang tamu rumah subjek. 

Sikap subjek saat wawancara sama dengan saat 

wawancara pertama, subjek menjawab pertanyaan dengan 

jelas dan detail. Subjek juga masih terlihat ramah dengan 

mempersilahkan subjek meminum minuman yang sudah 

subjek sediakan untuk peneliti. Saat wawancara kedua, subjek 

sudah terlihat lebih santai dan dapat berbincang lebih santai 

dengan peneliti. Subjek menjawab pertanyaan sambil 

menyandarkan badannya pada sofa, terkadang badannya 

sedikit dicondongkan ke depan. Subjek menjawab pertanyaan 

yang peneliti sampaikan dengan santai dan jelas. 
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c. Hasil Wawancara 

i. Keluarga 

Subjek merupakan anak kedua dari dua bersaudara. 

Subjek memiliki kakak laki-laki yang usianya tidak berbeda 

jauh dengan subjek. Perbedaan usia yang tidak terlalu jauh 

menyebabkan subjek tergolong akrab dengan kakaknya, 

namun karena kegiatan masing-masing, mereka menjadi 

jarang bertemu. Subjek jarang berbincang-bincang dengan 

keluarganya karena subjek mengaku semua anggota 

keluarganya memiliki kesibukan masing-masing.  

Subjek hanya berbincang mengenai hal-hal yang umum 

saja dengan keluarganya dan sangat jarang menceritakan 

masalah pribadinya. Subjek dibesarkan dalam keluarga yang 

sederhana. Orang tua subjek membuka usaha loundry di 

rumah. Subjek juga memiliki hubungan yang cukup dekat 

dengan kedua orang tuanya terutama dengan ibunya. Keluarga 

subjek merupakan warga pendatang di kawasan Resosialisi 

Argorejo Semarang. Subjek mengaku baru sekitar 4 tahun 

tinggal di rumahnya yang sekarang. Saat pertama kali subjek 

pindah ke rumahnya yang baru, subjek mengaku masih belum 

mengerti tentang lingkungan tempat tinggalnya.  

ii. Lingkungan 

Saat subjek kecil dan baru pertama kali pindah ke 

Rososialisasi Argorejo, subjek tidak terlalu mengerti tempat 

sepeeti apa lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Subjek 
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hanya mengerti banyak terdapat wanita-wanita berpakaian 

terbuka duduk di depan rumah yang berada di sekitar 

rumahnya, namun subjek tidak terlalu menghiraukan karena 

subjek mengaku masih belum mengerti. Dengan berjalannya 

waktu, semakin subjek bertumbuh dewasa, subjek menyadari 

bahwa ada yang aneh pada lingkungannya. Subjek sering 

melihat wanita-wanita berpakaian terbuka ditemani dengan 

lelaki-lelaki. Tidak jarang wanita tersebut ditemani laki-laki 

sambil meminum minuman keras.  

Subjek mengaku sejak itu subjek memiliki perasaan 

yang janggal dalam hatinya karena mengetahui sesuatu yang 

tidak lazim. Namun pada saat itu subjek tidak pernah 

mencoba untuk menanyakannya pada orang dewasa di 

sekitarnya. Subjek juga tidak pernah bertanya pada kakak atau 

orang tuanya tentang apa yang terjadi di lingkungan rumahnya 

karena merasa malu. Subjek mengaku jarang berinteraksi 

dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah subjek. 

Subjek mengaku memiliki beberapa pengalaman yang 

kurang menyenangkan selama tinggal di Resosialisasi 

Argorejo Semarang antara lain, ketika subjek menggunakan 

sepeda motor dan melewati perkampungan sekitar rumahnya 

yang penuh dengan wisma-wisma, subjek sering dipanggil-

panggil oleh para wanita pekerja seks komersial di mana itu 

membuat subjek risih dan takut. Subjek juga tidak jarang 

melihat beberapa laki-laki yang mabuk berkeliaran di sekitar 
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rumahnya yang membuat subjek merasa resah. Subjek 

mengaku lebih suka menghabiskan waktu di rumah teman 

subjek daripada harus melihat hal-hal yang terjedi di sekitar 

rumahnya, dan ketika pulang ke rumah subjek langsung 

masuk ke dalam kamar dan tidak keluar rumah. Subjek 

merasa tidak nyaman dengan aktifitas-aktifitas yang biasa 

terjadi di lingkungan rumahnya dan merasa malu ketika harus 

membahas tentang Resosialisasi dengan orang lain. 

iii. Relasi Sosial 

Saat ini subjek duduk di bangku kelas 2 Sekolah 

Menengah Atas. Subjek mengaku banyak teman-temannya 

yang mengetahui bahwa subjek bertempat tinggal di 

Resosialisasi Argorejo di mana hal itu membuat subjek 

merasa malu dan minder. Setiap kali subjek mengatakan pada 

temannya perihal lokasi tempat tinggalnya subjek merasa 

malu karena temannya selalu menertawakan dan tak jarang 

mengejek subjek. Di sekolah, subjek mendapat julukan atau 

panggilan ‘cah SK’ yang berarti anak Sunan Kuning (sebutan 

untuk Resosialisasi Argorejo).  

Subjek mengaku sebenarnya tidak nyaman dengan 

panggilan itu, namun subjek tidak dapat melakukan apapun 

untuk mengubahnya. Subjek mengaku merasa malu  dan tidak 

percaya diri tinggal di dalam Resosialisasi Argorejo karena 

selain hal itu dijadikan sebagai bahan bercanda teman-

temannya, subjek juga merasakan bahwa lingkungan tempat 
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tinggalnya berbeda dengan perkampungan lain. Rasa kurang 

percaya diri yang subjek rasakan membuat subjek menjadi 

susah untuk berteman, padahal subjek adalah pribadi yang 

supel. Subjek sudah merasa terbiasa dengan ejekan yang 

biasanya dilontarkan oleh teman-temannya, namun demikian 

subjek tetap merasa kurang percaya diri saat akan masuk di 

lingkup sosial yang lebih besar. 

Subjek mendapatkan labeling negatif dari masyarakat 

karena bertempat tinggal di lingkungan seperti Resosialisasi 

Argorejo. Subjek dicap sebagai anak nakal oleh lingkungan 

sosialnya. Labeling dari orang lain tersebut menyebabkan 

subjek minder dan merasa dirinya tidak berarti. Rasa rendah 

diri subjek berasal dari labeling yang sudah terlanjur melekat 

pada diri subjek sehingga menyebabkan subjek kesulitan 

untuk menjalin interaksi sosial dengan teman-temannya yang 

religius.  

Subjek merasa dirinya tidak berarti sehingga timbul 

rasa cemas dan khawatir pada diri subjek akan reaksi orang 

lain. Subjek merasa orang baru yang akan berkenalan dengan 

subjek juga akan memandang negatif subjek. Subjek merasa 

resah dan takut akan ditolak dalam pergaulan. Subjek 

mengaku sudah berusaha mengendalikan perasaannya dan 

berusaha membuka diri agar memiliki banyak teman namun 

subjek tidak bisa mengelak bahwa sebenarnya subjek masih 

merasa minder bila bertemu dengan orang baru.  
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Subjek merasa dirinya orang yang tidak baik sehingga 

tidak pantas untuk masuk ke dalam lingkungan sosial yang 

lebih luas. Subjek mengaku sebenarnya memiliki keinginan 

untuk mempunyai banyak teman, namun karena subjek 

merasa malu, tidak percaya diri dan merasa takut dicemooh, 

subjek tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya diam. 

iv. Rasa Malu 

Subjek merasakan rasa malu karena memiliki tempat 

tinggal di Resosialisasi Argorejo. Subjek mengaku munculnya 

rasa malu yang dirasakan adalah ketika berkenalan dengan 

orang baru atau mengenalkan dirinya pada orang lain yang 

menanyakan di mana subjek tinggal. Rasa malu tersebut juga 

timbul saat ada orang lain yang sedang membahas mengenai 

Resosialisasi. Teman-teman subjek sering kali menggoda 

subjek dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerja seks komersial, seperti misalnya berapa tarifnya, dan 

pertanyaan lain yang membuat subjek malu dan merasa 

canggung dan bingung untuk menjawabnya. Saat mengalami 

rasa malu subjek mengaku mengalami gejala fisik yaitu, 

jantung yang berdegup lebih cepat dan berkeringat lebih 

banyak. Subjek juga mengaku susah berkata-kata dan merasa 

grogi saat sedang merasa malu 
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d. Intensitas Tema Subjek 2 

Tabel 3. Intensitas tema subjek 2 

Tema  Intensitas 

Labeling (LB) +++ 

Lingkungan (LK) ++ 

Rendah diri (RD) ++ 

Perasaan gelisah (PG) ++ 

 

Keterangan: 
+ : Rendah 
++: Sedang 
+++: Tinggi 

 

Tabel 4. Matriks Antar Tema Subjek 2 
 

 Labeling Lingkungan Rendah 
Diri 

Perasaan 
gelisah 

Labeling -    

Lingkungan - -   

Rendah 
Diri 

- - -  

Perasaan 
Gelisah 

- - - - 

  

 Keterangan: 

                      : Mempengaruhi 

      : Saling Mempengaruhi 

  : Tidak berhubungan 
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Bagan 3. Skema Rasa Malu Subjek 2 

Rasa Malu 
 

  

Labeling 

- Mendapat stempel 
sebagai anak nakal 

- Mendapat julukan “cah 
SK” dari teman-temannya 

Lingkungan tempat tinggal 

- Merasa malu setiap kali 
membahas tentang 
lingkungan tempat 
tinggalnya 

- Merasa tempat tinggalnya 
tidak sesuai dengan norma 

Rendah Diri 

- Tidak percaya 
diri dan minder 

- Merasa dirinya 
tidak berharga 

Perasaan Gelisah 

- Merasa resah akan selalu 
mendapatkan penolakan dari 
orang lain 

- Merasa cemas akan reaksi 
orang lain jika mengetahui 

Normal  Shame 
 
RN merasa kurang percaya diri 
berbincang di depan orang baru 
namun setelah beberapa saat RN 
mulai dapat terbiasa 
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e. Analisis Subjek 2 

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa rasa malu 

subjek terdiri dari beberapa hal yaitu labeling, lingkungan, rendah 

diri, dan perasaan gelisah yang mana hal tersebut memiliki kaitan 

dan hubungan satu sama lain. Subjek mendapatkan labeling yang 

tidak baik dari teman-temannya di sekolah, seperti dianggap 

sebagai anak nakal dimana hal tersebut mempengaruhi subjek 

menjadi pribadi yang rendah diri. Subjek sering merasa tidak 

percaya diri dan minder ketika berada bersama teman-temannya. 

Subjek juga merasa dirinya tidak pantas untuk bergaul dengan 

lingkungan sosial yang lebih luas.  

Labeling yang diberikan kepada subjek menyebabkan 

subjek memiliki perasaan gelisah dalam bersosialisasi. Subjek 

khawatir orang lain akan memiliki penilaian yang tidak baik 

kepada dirinya dan mencemoohnya sama dengan yang dilakukan 

teman-temannya terhadap dirinya jika mengetahui subjek 

bertempat tinggal di Resosialisasi. Sikap rendah diri yang dimiliki 

subjek juga mendorong munculnya rasa khawatir akan reaksi dan 

tanggapan orang lain mengenai dirinya. Subjek merasa dirinya 

tidak berharga sehingga subjek merasa khawatir akan selalu 

dicemooh oleh teman-teman sekolahnya.  

Perasaan rendah diri yang dirasakan subjek berpengaruh 

terhadap perasaan gelisah yang setiap kali muncul saat subjek 

berada pada lingkungan sosial dan teman-teman baru. Subjek 

merasa sulit berinteraksi dengan orang lain namun subjek selalu 
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mencoba untuk membiasakan diri dengan labeling yang 

didapatkan serta perasaan perasaan lain yang muncul ketika 

sedang berada dengan teman-temannya. Subjek merupakan warga 

pendatang di Resosialisasi Argorejo, sehingga subjek merasa tidak 

biasa dengan lingkungan serta aktifitas yang terjadi di sana. 

Subjek merasa malu dan kesulitan menjawab apabila orang lain 

menanyakan tentang lingkungan tempat tinggalnya.  

Subjek beranggapan lingkungan tempat tinggalnya tidak 

sesuai dengan norma di masyarakat, sehingga hal tersebut 

mempengaruhi subjek menjadi pribadi yang rendah diri. 

Lingkungan tempat tinggal subjek juga mempengaruhi subjek 

merasakan perasaan gelisah ketika bersama dengan orang lain. 

Subjek selalu merasa gelisah akan reaksi atau tanggapan orang 

lain atas dirinya yang sudah mendapat penilaian buruk dari teman-

temannya. 

Beberapa hal yang subjek alami di atas menyebabkan subjek 

mengalami rasa malu. Melihat dari beberapa hal yang terdapat 

pada rasa malu yang dirasakan, subjek berada pada tingkatan rasa 

malu yang disebut dengan normal shame. Subjek merasa kurang 

percaya diri saat berada dalam lingkungan sosialnya dan merasa 

minder dengan teman-temannya, namun setelah beberapa saat 

subjek mencoba membiasakan diri dengan keadaan tersebut dan 

dapat mulai terbiasa walaupun subjek merasa perasaan khawatir, 

minder dan tidak percaya diri tersebut masih selalu ada. 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama   : DV 

Usia   : 16 Tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Urutan kelahiran  : Anak tunggal  

Agama   : Islam 

 

b. Hasil Observasi 

1. Observasi Keseluruhan 

Subjek adalah orang yang pendiam dan pemalu. subjek 

tidak terlalu suka berkumpul dengan orang lain. Dalam 

keseharian, subjek lebih suka menghabiskan waktu di rumah 

untuk bermain game daripada ikut mengobrol dengan 

tetangga-tetangganya di luar rumah. Subjek mengobrol 

dengan tetangganya seperlunya saja. Subjek adalah orang 

yang tertutup karena sangat jarang keluar rumah. Subjek juga 

seorang yang sangat menurut pada perkataan orang tuanya 

terutama ibunya.  

 

2. Observasi Saat Wawancara 

Observasi pertama dilakukan pada saat wawancara 

pertama pada tanggal 21 Agustus 2016 tepatnya di rumah 

subjek. Wawancara dilakukan sekitar pukul 12.15 WIB dan 

berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Wawancara 
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dilaksanakan di ruang tamu rumah subjek. Ruang tamu rumah 

subjek memiliki dinding berwarna coklat muda, beralaskan 

ubin putih dan berukuran sekitar 3x4 meter. Di dalamnya 

terdapat empat buah kursi kayu serta meja yang ditata rapi, 

dan juga terdapat kandang kucing yang diletakan di salah satu 

sudut ruang tamu.  

Saat wawancara subjek mengenakan kaus berwarna 

biru dan celana pendek selutut berwarna hitam. Subjek 

bertubuh gempal dan memiliki postur badan yang tinggi. Saat 

peneliti pertama kali datang, subjek menyambut peneliti 

dengan ramah dan mempersilahkan peneliti untuk duduk. 

Subjek dan peneliti duduk di kursi kayu berhadap hadapan. 

Sesekali subjek menyondongkan badannya kedepan dan 

berpegangan pada kedua pegangan kursi. 

Selama wawancara, subjek terlihat ramah kepada 

peneliti. Subjek juga menyediakan minuman dan 

menawarkannya untuk peneliti. Subjek menjawab pertanyaan 

dengan baik dan cukup detail. Sesekali subjek menjawab 

pertanyaan dengan tersenyum dan menutup mulutnya. 

Wawancara kedua dengan subjek 3 dilaksanakan pada 

tanggal 28 Agustus 2016 dengan tempat yang sama pada saat 

wawancara pertama. Wawancara dilakukan sekitar pukul 

12.30 WIB dan berlangsung kurang lebih 30 menit. Saat 

wawancara kedua subjek menggunakan kaos berwarna putih 

dan celana pendek selutut berwarna coklat bermotif kotak-
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kotak. Kali ini subjek dan peneliti duduk sejajar bersebelahan 

di kursi yang terdapat di ruang tamu rumah subjek. 

Sikap subjek saat wawancara sama dengan saat 

wawancara pertama, subjek menjawab pertanyaan dengan 

jelas dan detail. Pada wawancara kedua subjek terlihat lebih 

santai dari sebelumnya, hal ini ditunjukan dengan sikap 

subjek saat menjawab. Subjek menjawab pertanyaan sembari 

meletakkan badannya ke belakang, terkadang subjek 

mengangkat kakinya untuk dilipat serta memainkan pena yang 

subjek pegang. Subjek juga sesekali mengambil telepon 

seluler dari saku celananya dan beberapa kali memainnya 

kemudian meletakkannya di atas meja. Saat wawancara 

berlangsung subjek beberapa kali menatap kucingnya yang 

berkeliaran di ruang tamu dan sesekali memangku kucingnya 

dan mengelus bulu kucing tersebut. 

 

3. Hasil Wawancara 

1. Keluarga 

Subjek merupakan anak tunggal di keluarganya. Subjek 

tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu kakak sepupu di 

rumahnya. Subjek dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. 

Ibu subjek adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya 

adalah seorang pegawai biasa. Subjek sangat dekat dengan 

ibunya dan kakak sepupunya. Subjek mengaku cenderung 

manja kepada ibunya karena subjek adalah anak tunggal. 
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Keluarga subjek memperlakukan subjek dengan sangat baik 

dan cenderung memberikan apa yang subjek mau. Subjek juga 

merupakan anak yang sangat penurut, apa yang dikatakan 

oleh ibunya pasti akan subjek turuti. Subjek merasa dimanja 

oleh keluarganya sejak kecil karena subjek adalah anak paling 

kecil di keluarga besarnya. 

2 Lingkungan 

Subjek dilahirkan dan besar di lingkungan Resosialisasi 

Argorejo Semarang jadi subjek sedikit banyak mengerti 

seperti apa tempat tinggalnya. Subjek mengaku sudah terbiasa 

dengan kegiatan yang setiap hari terjadi di sekitar rumahnya, 

namun subjek mengaku sangat jarang berinteraksi dengan 

tetangga-tetangganya. Subjek lebih suka berdiam diri di 

rumah bermain game atau bermain dengan kucingnya. Subjek 

mengaku sudah terbiasa melihat para pekerja seks komersial 

duduk-duduk di teras rumah bahkan ketika malam hari. 

Subjek juga sudah merasa tidak heran dengan adanya 

keributan-keributan yang dibuat oleh beberapa pelanggan 

yang berada di sana. Namun begitu subjek tetap merasa tidak 

nyaman. 

Subjek mengaku walaupun kegiatan-kegiatan tersebut 

sudah menjadi hal yang biasa untuk dirinya, subjek tetap 

menyadari bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak 

wajar. Subjek mengerti bahwa lingkungan tempat tinggalnya 

tidak sesuai dengan aturan atau kebanyakan perkampungan 
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lain. Subjek mengerti bahwa orang lain pasti akan 

memberikan pandangan yang buruk akan dirinya karena 

memiliki tempat tinggal di Resosialisasi. Subjek  mengaku 

mendapat komentar-komentar yang kurang menyenangkan 

ketika orang lain mengetahui dimana subjek tinggal. Subjek 

sudah sering mendapat komentar yang kurang menyenangkan 

namun subjek merasa malu setiap kali ditanyai tentang tempat 

tinggalnya. Subjek merasa segan dan canggung setiap kali 

membahas tentang lingkungan tempat tinggalnya. 

3 Relasi Sosial 

Subjek merupakan seorang yang cenderung pendiam 

dan tertutup. Subjek tidak memiliki banyak teman di 

sekolahnya. Teman-teman subjek sering menjadikan subjek 

bahan tertawaan, bahkan subjek beberapa kali direndahkan 

karena bertempat tinggal di Resosialisasi Argorejo Semarang. 

Subjek menceritakan hal tersebut pada ibunya dan ibunya 

menyarankan agar subjek tidak mendengarkan perkataan 

teman-temannya. Subjek juga diberi tahu oleh ibunya agar 

tidak usah berteman dengan orang-orang yang mengejek 

subjek, juga menyarankan untuk tetap berada di rumah 

daripada merasa malu diejek oleh teman-temannya. 

Subjek mengikuti apa yang disarankan ibunya, hal itu 

menyebabkan subjek menjadi tidak memiliki banyak teman. 

Subjek tidak memiliki banyak aktifitas sosial di luar rumah. 

Setelah pulang sekolah subjek langsung pulang ke rumah dan 
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melakukan aktifitas yang subjek sukai. Subjek lebih suka 

berada di dalam rumah untuk bermain game atau bermain 

dengan hewan peliharaannya yaitu kucing. Subjek juga 

menjadi pribadi yang tertutup kurang percaya diri. Subjek 

merasa takut untuk menjalin pertemanan karena khawatir 

temannya akan menilai subjek dengan pandangan negatif. 

Subjek mengaku walaupun sudah terbiasa dengan lingkungan 

rumahnya dan juga lingkungan sosialnya yang memberikan 

pandangan negatif pada dirinya, subjek tetap merasa malu 

pada lingkungan tempat tinggalnya.  

Subjek mengaku merasakan malu saat 

memperkenalkan dirinya ke orang baru. Ketika orang tersebut 

mengetahui dimana subjek tinggal mereka akan 

menyimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang dekat 

dengan hal-hal yang tidak jauh dari lokalisasi dan lain 

sebagainya. Subjek menganggap hal semacam itu yang 

membuat subjek merasakan sedikit malas jika harus bertemu 

dengan orang baru. Subjek lebih memilih untuk berada 

dirumah untuk bermain game daripada melakukan interaksi 

dengan orang lain. Hal itu pula yang menyebabkan subjek 

menjadi tidak memiliki banyak teman di sekolahnya. 

4. Rasa Malu 

Subjek merasakan rasa malu karena memiliki tempat 

tinggal di Resosialisasi Argorejo. Subjek mengaku munculnya 

rasa malu yang dirasakan adalah ketika ada orang lain yang 
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menanyakan di mana subjek tinggal. Rasa malu tersebut juga 

timbul saat ada orang lain yang sedang membahas mengenai 

Resosialisasi, pekerja seks komersial dan pertanyaan 

sejenisnya. Subjek juga mengaku merasakan malu ketika 

harus berkenalan dengan orang baru. Saat mengalami rasa 

malu subjek mengaku mengalami gejala fisik yaitu, 

keringatnya muncul berlebih dan jantung berdegup lebih 

kencang. Ketika merasakan malu biasanya subjek mencoba 

mengalihkan pembicaraan agar teman-temannya tidak 

membahas sesuatu yang membuat subjek malu.  

 

5. Intensitas Tema Subjek 3 

Tabel 5. Intensitas tema subjek 3 

Tema  Intensitas 

Labeling (LB) +++ 

Ketiadaan minat (KM) ++ 

Lingkungan (LK) + 

Rendah diri (RD) ++ 

Perasaan gelisah ++ 

                     
         Keterangan: 

+ : Rendah 
++: Sedang 
+++: Tinggi 
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Tabel 6. Matriks Antar Tema Subjek 3 
 

 Labeling Ketiadaan 
minat 

Lingkungan Rendah 
diri 

Perasaan 
gelisah 

Labeling -     

Ketiadaan 
minat 

- -    

Lingkungan - - -   

Rendah diri - - - -  

Perasaan 
Gelisah 

- - - - - 

 

Keterangan: 

                      : Mempengaruhi 

      : Saling Mempengaruhi 

                                  : Tidak berhubunga 
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Bagan 4. Skema Rasa Malu Subjek 3 

Rasa Malu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Labeling 

- Mendapat penilaian negatif 
dari teman-temannya karena 
tinggal di Resosialisasi 

- Mendapat julukan “cah SK” 
dari teman-temannya 

Lingkungan tempat tinggal 

- Merasa tidak nyaman berada 
di lingkungan Resosialisasi 

- Merasa lingkungan tempat 
tinggalnya tidak sesuai 

Rendah diri 

- Merasa dirinya tidak 
berharga 

- Tidak percaya diri 
- Menanggap dirinya 

Ketiadaan minat 

- Merasa malas berinteraksi 
dengan orang lain 

- Lebih memilih berada di 
rumah dibanding 

Perasaan gelisah 

- Merasa khawatir akan 
mendapat penolakan dari 
lingkungan sosialnya 

- Merasa takut akan 
mendapat rekasi negatif 
dari orang yang baru 

Social Phobia 
 
DV sulit untuk berkenalan dengan orang-orang 
baru dalam lingkungannya, ia menganggap 
orang tersebut akan memandang negatif tentang 
dirinya. DV lebih suka berada di rumah daripada 
bersosialisasi. 
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6. Analisis Subjek 3 

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa rasa malu 

subjek terdiri dari beberapa hal yaitu labeling, ketiadaan minat, 

lingkungan, rendah diri, dan perasaan gelisah yang mana hal 

tersebut memiliki kaitan dan hubungan satu sama lain. Subjek 

dilahirkan dan besar di Resosialisasi Argorejo sehingga subjek 

sudah terbiasa dengan aktifitas yang setiap hari dilakukan oleh 

warganya, namun lingkungan tempat tinggalnya mempengaruhi 

pandangan orang lain mengenai subjek. Subjek mendapat 

penilaian negatif dari teman-temannya karena memiliki tempat 

tinggal di Resosialisasi Argorejo dan dianggap dekat dengan 

kehidupan PSK, alkohol dan hal-hal buruk lainnya. Selain 

lingkungan tempat tinggal subjek, labeling yang diterima subjek 

dari teman-teman sekolahnya mempengaruhi dan membentuk 

subjek sehingga menjadi pribadi yang rendah diri.  

Subjek merasa dirinya tidak berarti apapun bagi lingkungan 

sosialnya dan tidak memiliki rasa percaya diri ketika berada di 

depan umum. Sikap rendah diri tersebut mengakibatkan subjek 

menutup diri. Subjek lebih suka dan lebih banyak menghabiskan 

waktunya di rumah untuk bermain game. Subjek merasa malas 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Labeling dan sikap rendah 

diri yang dialami subjek mempengaruhi subjek menjadi seorang 

yang tidak berminat pada interaksi sosial atau hubungan sosial. 

Hal tersebut juga mempengaruhi munculnya perasaan gelisah 

setiap kali subjek bertemu dan berkenalan dengan orang baru. 



74 
 

 
 

 

Perasaan gelisah yang setiap kali muncul ketika berhadapan 

dengan orang lain pun juga mempengaruhi subjek menjadi pribadi 

yang rendah diri. Subjek merasa khawatir akan mendapat 

penolakan dari lingkungan sosialnya dan merasa takut akan 

mendapat reaksi yang negatif apabila orang lain tau ia tinggal di 

Resosialisasi. 

Subjek merasa tidak nyaman berada di lingkungan 

Resosialisasi dan menyadari bahwa tempat tinggalnya merupakan 

sebuah tempat yang melanggar norma yang berlaku pada 

masyarakat, hal tersebut menjadikan subjek merasa minder 

dengan orang lain dan malas melakukan interaksi dengan 

masyarakat. Lingkungan tempat tinggalnya juga menjadi alasan 

mengapa subjek memiliki rasa khawatir akan mendapat penolakan 

dari orang lain. Subjek mengerti betul tempat tinggalnya dinilai 

buruk oleh masyarakat luas sehingga subjek merasa khawatir akan 

mendapatkan penolakan dari lingkungan sosialnya dan merasa 

takut akan reaksi orang lain ketika baru berkenalan dengannya. 

Perasaan takut dan khawatir akan penolakan dari 

lingkungan sosial menambah  alasan bagi subjek untuk tidak 

berinteraksi dengan orang lain dan lebih memilih berada di rumah. 

Perasaan khawatir akan penolakan yang dirasakan subjek 

berkaitan dengan rasa rendah diri yang dialami subjek. Rasa 

khawatir dan takut akan tanggapan orang lain mendorong 

munculnya rasa tidak percaya diri pada subjek. Subjek merasa 



75 
 

 
 

 

tidak percaya diri ketika berada di tengah banyak orang dan 

menjadi cenderung pendiam. 

Beberapa hal yang subjek alami di atas menyebabkan subjek 

mengalami rasa malu. Melihat dari beberapa hal yang terdapat 

pada rasa malu yang dirasakan, subjek berada pada tingkatan rasa 

malu yang disebut dengan social phobia. Subjek sulit untuk 

berkenalan dengan orang-orang baru dalam lingkungan sosialnya, 

subjek juga menganggap orang lain akan selalu memandang 

negatif tentang dirinya.  

Dampak dari rasa malu yang dirasakan subjek adalah subjek 

menjadi pribadi yang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, 

menganggap dirinya rendah dan menganggap orang lain selalu 

menganggap dirinya negatif, menutup diri dari dunia luar dan juga 

subjek tidak dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. 

 

 

 




