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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Intensitas Tema Rasa Malu 

Rasa malu yang dialami oleh ketiga subyek dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti labeling, ketiadaan minat, 

lingkungan, rendah diri dan juga perasaan gelisah. Pada subjek 

pertama faktornya adalah labeling, ketiadaan minat, lingkungan, 

rendah diri dan perasaan gelisah. Sedangkan pada subjek kedua 

faktornya adalah labeling, lingkungan, rendah diri danj perasaan 

gelisah. Pasa subjek ketiga faktornya adalah labeling, ketiadaan 

minat, lingkungan, rendah diri dan juga perasaan gelisah. 

Dari uraian tersebut, labeling, lingkungan, rendah diri dan 

perasaan gelisah menjadi faktor utama dari ketiga subjek karena 

muncul terus menerus. Remaja yang tinggal di resosialisasi 

Argorejo merasakan rasa malu karena labeling yang diberikan 

lingkungan sosialnya, lingkungan tempat tinggalnya, ketiadaan 

minat, perasaan rendah diri dan juga perasaan gelisah yang 

dirasakan. 

1. Labeling 

Labeling adalah proses melabel seseorang. Label 

adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang 

akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan 

orang dengan tipe bagaimanakah dia (Scheid. 2010). Subjek 
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1, 2 dan 3 mendapat labeling yang tidak baik dari teman-

teman sekolahnya. subjek 1 dicap sebagai seorang yang 

dekat dengan seks bebas dan minuman keras. Subjek 2 

dianggap sebagai anak nakal oleh teman-temannya. Subjek 3 

dianggap sebagai seorang yang dekat dengan kehidupan 

pekerja seks komersial. Subjek 1, 2 dan 3 pun mendapat 

julukan dari teman-temannya yaitu ‘cah SK’ yang berarti 

anak SK di mana SK atau Sunan Kuning  adalah sebutan 

yang sering digunakan untuk Resosialisasi Argorejo 

Semarang. Julukan serta labeling yang diberikan oleh teman-

teman subjek menjadikan hal tersebut menjadi identitas diri 

subjek di dalam lingkungan sosialnya.   

2. Lingkungan  

 Lingkungan tempat tinggal yang berbeda dari norma 

yang berlaku di masyarakat membuat ketiga subjek 

mengalami rasa malu dalam kehidupannya. Subjek 1 merasa 

risih dengan lingkungan tempat tinggalnya yang sangat 

berbeda dengan tempat lain. Subjek 2 merasa takut dan tidak 

nyaman berada di antara lingkungan yang penuh dengan 

pekerja seks komersial dan rutinitas yang berlangsung di 

sekitar rumahnya. Ketiga subjek merasa malu tinggal di 

lingkungan tempat tinggal yang melenceng dari norma yang 

berlaku. Subjek 1 pernah mengalami peristiwa tidak 

menyenangkan yaitu digoda dengan beberapa wanita pekerja 

seks komersial. Sejak itu subjek 1 merasa risih ketika harus 
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berjalan melewati beberapa wisma yang terletak di sekitar 

rumahnya.  

Subjek 2 mengalami hal yang sama, yaitu ketika 

mengendarai sepeda motor mengelilingi kawasan Argorejo 

subjek digoda oleh beberapa wanita pekerja seks komersial 

yang sedang berada di depan rumah sehingga membuat 

subjek merasa takut dan tidak nyaman. Subjek 3 sudah 

terbiasa dengan aktifitas yang biasa terjadi di lingkungan 

tempat tinggalnya. Subjek 3 masih merasa takut karena tidak 

jarang melihat perkelahian antara pelanggan yang sedang 

berada pada pengaruh alkohol. Subjek 3 menjadi merasa 

sedikit terganggu dan juga merasa tidak nyaman.  

Lingkungan tempat tinggal pula yang menyebabkan ketiga 

subjek merasa kurang percaya diri dan khawatir akan 

penerimaan dirinya di lingkungan sosialnya. 

3. Ketiadaan Minat 

Minat didefinisikan secara sederhana sebagai 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap suatu hal (Syah, 2008). Dengan 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ketiadaan minat 

adalah tidak adanya kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu hal. Subjek 

1 merasa malas untuk berinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya dan suka berada di rumah. Subjek 2 sebenarnya 

menginginkan mempunyai banyak teman namun karena 
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sikap rendah diri, takut akan reaksi dari orang lain dan cap 

yang diterima menyebabkan subjek 1 tidak bisa melakukan 

apapun. Subjek 3 mengalami ketiadaan minat pada kegiatan 

sosial.  

Subjek 3 lebih memilih untuk bermain game di rumah 

daripada melakukan interaksi atau bersosialisasi dengan 

orang lain. Subjek 1 merasa tidak berminat untuk menjalin 

hubungan sosial dengan orang yang lebih banyak karena 

subjek 1 menganggap tidak akan diterima dengan baik. 

Sedangkan subjek 2 memiliki pengalaman yang kurang 

menyenangkan di masa lalu, yaitu dicemooh teman-

temannya yang menyebabkan subjek 2 menjadi tidak dapat 

melakukan interaksi yang baik dengan lingkungan 

sekolahnya maupun di lingkungan rumahnya. Subjek 1 dan 3 

tidak memiliki keinginan yang besar untuk melakukan 

aktifitas dengan lingkungan sosialnya.  Akibat dari ketiadaan 

minat yang dialami oleh subjek 1 dan subjek 3 

mengakibatkan mereka menjadi seorang yang tertutup. 

4. Rendah Diri  

Ketiga subjek merasakan perasaan rendah diri saat 

bertemu dengan orang baru. Subjek 1, 2 dan 3 sama sama 

merasa kurang percaya diri saat memperkenalkan dirinya 

kepada orang lain. Mereka menanggap diri mereka tidak 

akan diterima di lingkungan sosialnya karena tinggal di 

Resosialisasi Argorejo Semarang. Ketiga subjek lebih 
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memilih untuk tetap berada dalam lingkup kecil karena 

merasa dirinya yang berasal dari tempat yang minoritas dan 

tidak sesuai dengan norma tidak akan diterima dengan baik. 

Dari rasa rendah diri yang ketiga subjek alami menyebabkan 

ketiga subjek merasa malu untuk memulai pertemanan atau 

masuk ke lingkup sosial yang lebih besar. 

Harga diri yang rendah seringkali menjadi penghambat 

bagi individu untuk memulai bergaul dengan teman 

sebayanya. Individu akan menjadi minder dan tidak percaya 

diri dan sulit membangun interaksi. Individu juga merasa 

terasing dan terkucilkan ditengah teman-temannya sehingga 

cenderung menarik diri. 

5. Perasaan Gelisah 

Secara etimologi, gelisah berarti perasaan tidak 

tenteram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, dan 

cemas. Subjek 1 merasa khawatir akan mendapat penolakan 

dan perlakuan tidak baik dari teman-temannya. Subjek 1 

juga merasa cemas dan takut akan mendapat tanggapan yang 

buruk saat berkenalan dengan orang baru jika mengetahui 

dirinya tinggal di Resosialisasi. Subjek 2 merasa resah dan 

khawatir akan mendapat cemoohan dari teman-temannya 

setiap kali subjek berada dalam pergaulannya. Subjek 3 

merasa khawatir akan mendapat reaksi negatif dan 

penolakan dari dari orang lain 
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 Perasaan gelisah yang dialami oleh ketiga subjek 

tersebut adalah perasaan takut dan khawatir pada reaksi atau 

tanggapan orang baru yang mengetahui bahwa dirinya 

tinggal di Resosialisasi Argorejo Semarang. Resosialisasi 

bukanlah suatu hal yang semua orang bisa mengerti. 

Resosialisasi adalah suatu tempat yang di dalamnya berisi 

kegiatan yang melenceng dari norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. Hal ini menyebabkan timbul rasa khawatir, 

cemas dan tidak tenteram dalam diri ketiga subjek setiap kali 

subjek memperkenalkan dirinya yang tinggal di Resosialisasi 

Argorejo.  

6.  Rasa Malu 

Menurut Tasmin (dalam Lestari, 2010) perilaku 

pemalu terdiri dari beberapa jenis tingkatan yaitu : 

a. Tingkat paling rendah yaitu normal sheme 

Biasanya selalu gugup dalam berbicara di depan 

orang banyak, namun setelah beberapa saat ia telah bisa 

mengendalikan atau dapat menguasai dirinya. 

b. Tingkatan yang ke dua adalah extreme sheme 

Berdebar-debar saat ditatap oleh orang lain, 

berbicara kaku di depan orang banyak, dan selalu 

menghindari untuk memulai sesuatu pembicaraan karena 

takut mengatakan sesuatu yang salah. 
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c. Tingkat yang ketiga adalah social phobia 

Selalu menghindari saat harus bertemu atau 

berkenalan dengan orang-orang yang baru dalam 

lingkungannya, sama sekali tidak dapat berbicara 

dihadapan banyak orang, dan merasa bahwa ia tidak 

pernah menimbulkan kesan yang baik pada siapapun. 

d. Tingkat yang paling parah adalah severe social phobia. 

Hanya dapat tenang saat tidak ada orang, hampir 

tidak pernah dapat keluar rumah karena takut bertemu 

orang, selalu khawatir bahwa seseorang akan 

mempermalukannya, sering panik tanpa sebab dan 

jarang keluar kamar. 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa subjek 1 ada 

pada tingkatan social phobia dimana subjek 1 merasa sulit 

untuk berkenalan dengan orang-orang baru dalam 

lingkungannya. Subjek 1 juga menganggap orang lain akan 

memandang negatif tentang dirinya. Subjek 1 menganggap 

dirinya rendah sehingga orang lain akan memberikan 

penilaian yang buruk tentang dirinya. 

Sementara itu subjek 2 ada pada tingkatan yang 

pertama yaitu normal shame. Subjek 2 merasa kurang 

percaya diri berbincang di depan orang yang baru dikenal 

namun setelah beberapa saat penyesuaian subjek 2 mulai 

dapat terbiasa. Subjek sebenarnya adalah orang yang tidak 
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percaya diri dan minder, namun subjek 2 tetap berusaha 

mencoba untuk bersikap biasa di depan teman-temannya. 

Subjek 3 berada pada tingkatan ketiga yaitu tingkatan 

social phobia. Subjek 3 sulit untuk berkenalan dengan 

orang-orang baru dalam lingkungannya. Subjek 3 juga 

menganggap orang baru tersebut akan memandang negatif 

tentang dirinya. Subjek 3 juga lebih suka berdiam diri di 

rumah bermain game dan bermain bersama hewan 

peliharaannya daripada harus keluar rumah untuk sekedar 

berinteraksi atau bersosialisasi dengan tetangga disekitar 

rumahnya. 

 

Tabel 7. Intensitas Tema Semua Subjek 

Tema  Intensitas 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 
Labeling (LB) +++ +++ +++ 

Lingkungan (LK) ++ ++ + 

Rendah diri (RD) +++ ++ ++ 

Perasaan gelisah (PG) ++ ++ ++ 

Ketiadaan Minat (KM) ++ - ++ 

 

Keterangan: 
+  : Rendah 
++ : Sedang 
+++ : Tinggi 
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Tabel 8. Matriks Hubungan Antar Tema Rasa Malu Semua Subjek  

 Labeling Lingkungan Rendah 
Diri 

Perasaan 
Gelisah 

Ketiadaan 
minat 

Labeling -     

Lingkungan - -    

Rendah Diri - - -   

Perasaan 
gelisah 

- - - -  

Ketiadaan 
minat 

- - - - - 

 

 

 Keterangan: 

                      : Mempengaruhi 

      : Saling Mempengaruhi 

  : Tidak berhubungan 
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Bagan 5. Skema Rasa Malu Semua Subjek  

Rasa Malu 
 

 

 

 

 

 

Labeling 

- Mendapat julukan “cah SK” 
dari teman-temannya (S1, 
S2, S3) 

- Mendapat penilaian negatif 
(S1, S2, S3) 

Lingkungan tempat tinggal 

- Merasa tidak nyaman berada di 
lingkungan Resosialisasi (S1, 
S3) 

- Merasa lingkungan tempat 
tinggalnya tidak sesuai dengan 
norma masyarakat (S2, S3) 

- Merasa malu setiap kali 
membahas tentang lingkungan 

Rendah diri 

- Merasa dirinya tidak 
berharga (S1, S2, S3) 

- Tidak percaya diri (S2, 
S3) 

- Merasa tidak pantas 
menjalin hubungan 

Ketiadaan minat 

- Merasa malas berinteraksi 
dengan orang lain (S1, S3) 

- Lebih memilih berada di 
rumah dibanding 

Perasaan gelisah 

- Merasa khawatir akan 
mendapat penolakan dari 
lingkungan sosialnya (S1, 
S2, S3) 

- Merasa takut akan 
mendapat rekasi negatif 
dari orang yang baru 

- Merasa kurang percaya diri berbincang di 
depan orang lain 

- Menghindari saat harus bertemu atau 
berkenalan dengan orang-orang yang baru 

- Merasa bahwa ia tidak pernah 
menimbulkan kesan yang baik pada 
siapapun 

- Tidak dapat mengaktualisasikan dirinya 
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B. Pembahasan Umum 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, remaja yang 

tinggal di Resosialisasi Argorejo Semarang mengalami rasa 

malu. Rasa malu tersebut terdiri dari: sikap rendah diri; perasaan 

gelisah akan mendapat penolakan dan cemoohan; ketiadaan 

minat untuk bersosialisasi; perasaan tidak nyaman akan 

lingkungan tempat tinggal dan juga labeling yang buruk dari 

teman-temannya. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa bagian dari rasa malu tersebut saling berkaitan.  

Resosialisasi sendiri adalah suatu tempat sebagai bentuk 

usaha untuk mengumpulkan segala macam aktifitas atau 

kegiatan penjajakan seks dalam satu wadah. Keadaan tersebut 

yang membuat ketiga subjek merasa malu tinggal di 

Resosialisasi Argorejo. Subjek mengaku banyak orang yang 

memandang negatif lingkungan tempat tinggalnya karena di 

dalamnya banyak terdapat pekerja seks komersial, tempat 

karaoke dan wisma-wisma yang menjajakan seks. Lingkungan 

tempat tinggal subjek menjadi hal yang tabu bagi masyarakat 

luas. Sehingga saat orang lain mengetahui subjek tinggal di 

dalam lingkungan Resosialisasi, mereka secara otomatis 

memberikan pandangan yang negatif pada ketiga subjek. Subjek 

menjadi seorang yang rendah diri dalam lingkungan sosialnya 

karena pandangan negatif yang diberikan masyarakat luas 

kepada lingkungan tempat tinggalnya. 
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Rasa malu muncul ketika subjek merasa rendah diri 

memiliki tempat tinggal di dalam Resosialisasi Argorejo. Subjek 

menyadari lingkungan tempat tinggalnya menyimpang dari 

norma yang berlaku di masyarakat sehingga subjek merasa malu 

tinggal di sana. Menurut Mangunhardjana (2005) salah satu 

faktor penyebab perilaku malu adalah lingkungan. Lingkungan 

tempat tinggal subjek yang mendapat pandangan negatif dari 

masyarakat luas mengakibatkan munculnya rasa malu pada diri 

subjek. 

Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi subjek 

mendapatkan labeling yang buruk dari lingkungan sosialnya. 

Lingkungan tempat tinggal subjek yang dipandang buruk oleh 

masyarakat luas menyebabkan subjek dicap sebagai anak yang 

perilakunya buruk juga. Labeling yang didapatkan tersebut 

menjadikan subjek menjadi seorang yang rendah diri dan tidak 

percaya diri saat berada dalam lingkungan sosialnya. Subjek 

merasa dirinya tidak pantas untuk bergaul dan memulai 

pertemanan dengan orang lain.  

Bagi seseorang yang diberi label, sebutan tersebut 

menjadi menyulitkan. Dampaknya mungkin teman dan 

lingkungannya tidak mau lagi bergabung dengan yang 

bersangkutan. Kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan untuk 

menata identitasnya menjadi dirinya sendiri (Atwar dalam 

Mulyati, 2010).  Labeling merupakan salah satu penyebab 

seseorang melakukan penyimpangan, dalam kasus ini 
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penyimpangan yang dilakukan subjek adalah rasa malu dan 

rendah diri.  

Perasaan rendah diri tersebut mempengaruhi subjek 

sehingga muncul perasaan gelisah setiap kali berkomunikasi 

dengan orang lain. Subjek merasa khawatir tidak diterima dan 

dicemooh oleh teman-temannya, sehingga hal tersebut 

mengakibatkan subjek menjadi kehilangan minat untuk 

bersosialisasi dengan orang lain.  

Ketiadaan minat untuk bersosialisasi juga dipengaruhi 

oleh sikap rendah diri, ketidakpercayaan diri yang dialami 

menyebabkan subjek lebih memilih untuk berada di rumah dan 

kehilangan minat untuk bersosialisasi. Lingkungan tempat 

tinggal yang tidak nyaman dan juga labeling yang didapat oleh 

subjek juga menyebabkan subjek menjadi tidak memiliki minat 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 

Beberapa yang yang saling berkaitan dan berhubungan 

tersebut merupakan hal-hal yang terdapat pada rasa malu yang 

dirasakan subjek sebagai dampak memiliki tempat tinggal di 

Resosialisasi Argorejo. Rasa malu yang dialami subjek dapat 

diklasifikasikan ke dalam tingkatan ketiga rasa malu yaitu social 

phobia dimana subjek menghindari berinteraksi atau berkenalan 

dengan orang-orang baru dalam lingkungannya dan merasa 

bahwa akan menimbulkan kesan yang tidak baik pada siapapun. 

Hal ini didukung dengan teori dari Dingman & Bloom 

yang mengatakan bahwa rasa malu dapat dideskripsikan sebagai 
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rasa cemas atau canggung saat seseorang berada di suatu situasi 

baru atau didekati oleh orang lain yang tidak dikenal, dimana 

bentuk yang lebih kuat dari rasa malu adalah social anxiety atau 

social phobia. Rasa malu terjadi saat seseorang tidak melakukan 

perilaku yang menjadi kepentingan terbaik mereka sendiri 

karena merasa takut bahwa hasilnya akan negatif. Rasa malu 

menurut Carducci dan Golant merupakan kondisi 

ketidaknyamanan dan munculnya hambatan perilaku jika 

terdapat kehadiran orang lain di dekatnya. Bentuk rasa malu 

dapat ditunjukkan dengan diam, perasaan malu, muka menjadi 

merah, gagap dan cemas. Hal ini juga terjadi pada ketiga subjek 

penelitian. Saat mengalami rasa malu, subjek merasa sulit 

berbicara, hanya diam dan mukanya menjadi memerah (dalam 

Hidayati, 2016, h. 103-104). 

Maltby (2007) mengungkapkan bahwa reaksi rasa malu 

dapat terjadi pada beberapa atau semua tingkatan yaitu kognisi, 

afeksi, fisik dan perilaku. Salah satu contoh gejala yang tampak 

pada masing-masing tingkatan seperti pada tingkat kognisinya, 

yaitu takut terhadap evaluasi negatif dan terlihat bodoh di depan 

orang lain. Orang yang memiliki rasa malu akan berpikir bahwa 

dirinya lemah sedangkan orang lain memiliki power atau kuat. 

Pada tingkat afeksi gejala yang muncul antara lain perasaan 

malu, self-esteem rendah, cemas, depresi dan sebagainya. Muka 

memerah, berkeringat, merasa pusing, gemetaran dan jantung 

berdetajk cepat merupakan gejala yang tampak jika dilihat dari 
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fisiknya. Orang yang memiliki rasa malu juga akan melakukan 

perilaku yang tampak tidak nyaman jika melakukan interaksi 

dengan orang lain seperti berbicara sangat pelan, melakukan 

kesalahan dalam berbicara dan lain sebagainya. 

Berdasarkan teori di atas, subjek mengalami beberapa 

reaksi rasa malu yaitu takut terhadap evaluasi negatif dari orang 

lain dan berpikir bahwa dirinya lemah. Subjek juga memiliki 

rasa cemas dan self esteem yang rendah. 

Menurut Gilbert (dalam Lestari, 2001) individu yang 

berperilaku malu merasakan kegelisahan pada sisuasi sosial, 

sehingga tidak mampu untuk perperilaku dengan enak dan 

nyaman. Untuk mendapat rasa aman maka individu menghindari 

situasi sosial tersebut. Munculnya perilaku malu apabila dalam 

kondisi bertemu dengan orang baru yang tidak dikenal, takut 

berbicara di depan umum dan menghindari kegiatan sosial. 

Perilaku malu menjadi lebih intens ketika sedang mengalami 

kecemasan, kepanikan dan ketakutan terhadap lingkungan sosial. 

 Seseorang yang merasakan rasa malu tidak dapat 

mencapai kepenuhan dalam pergaulan, maksudnya adalah orang 

tersebut selalu merasa takut kalau-kalau dirinya ditolak dalam 

pergaulan. Pada akhirnya ia tidak mau bergaul dan mendekati 

orang lain pun terlalu hati-hati. Biasanya orang seperti ini 

menutup diri, hanya kalau orang yang memberikan respons 

menerima maka orang ini baru menerima orang tersebut. 
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Pada penelitian ini, peneliti menyadari adanya kelemahan 

antara lain adalah: triangulasi yang dilakukan peneliti masih 

lemah karena tidak adanya pelengkap dari teman-teman subjek 

sehingga peneliti tidak mengetahui pendapatnya mengenai 

subjek pada kegiatannya di lingkungan sosialnya; subjektivitas 

peneliti dalam memahami dan mengartikan data yang diperoleh 

dari subjek; dan jumlah subjek yang terbatas dan waktu 

penelitian yang terbatas pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




