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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, terdapat beberapa 

persiapan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah tahapan-

tahapan persiapan tersebut. 

1. Pemilihan Subjek 

Pertama, peneliti menetapkan kriteria dari subjek yang 

menjadi responden penelitian. Kriteria subjek ditetapkan berdasarkan 

tujuan penelitian dan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti 

diantaranya, remaja perempuan dengan rentang usia 12 tahun hingga 

21 tahun dan remaja laki-laki dengan rentang usia 13 tahun hingga 

22 tahun; mengalami atau mengetahui perceraian orang tuanya; 

tinggal bersama salah satu orang tuanya atau kerabat dekat. 

Persiapan yang kedua adalah pemilihan subjek dengan metode 

purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Subjek yang dibutuhkan peneliti berjumlah empat orang, yaitu dua 

laki-laki dan dua perempuan. Peneliti menyampaikan tujuan dan 

manfaat penelitian kemudian setiap subjek menandatangani surat 

yang menyatakan kesediaan menjadi responden dalam penelitian. 

Persiapan yang ketiga adalah pencarian triangulasi yang merupakan 
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orang terdekat subjek untuk melengkapi data yang tidak di dapatkan 

dari subjek. 

2.  Panduan Wawancara dan Observasi 

Sebelum melakukan pengumpulan data dan melaksanakan 

penelitian, peneliti menyusun panduan wawancara serta observasi 

terlebih dahulu. Panduan wawancara yang disusun berupa identitas 

subjek, latar belakang subjek pada masa anak-anak dan masa remaja, 

pengetahuan subjek mengenai perceraian orang tuanya, hal-hal yang 

mempengaruhi konsep diri subjek baik dari dalam maupun dari luar 

diri subjek, dan bagaimana bentuk konsep diri subjek dengan 

terjadinya perceraian orang tua.  

Sehubungan dengan adanya panduan wawancara ini peneliti 

berupaya untuk mengetahui bagaimana kehidupan subjek baik 

sebelum maupun sesudah mengetahui perceraian orang tuanya, 

bagaimana subjek menanggapi perceraian orang tuanya serta dampak 

perceraian tersebut pada subjek dan konsep dirinya, faktor eksternal 

dan internal yang mempengaruhi konsep diri subjek, serta menggali 

bentuk konsep diri subjek. Adapun panduan wawancara untuk 

triangulasi yang meliputi keseharian subjek, hubungan subjek 

dengan keluarga, perilaku dan pola pikir subjek menurut triangulasi, 

dan kesesuaian jawaban subjek dengan pandangan dari triangulasi. 

Panduan observasi yang disusun oleh peneliti antara lain 

kesan umum subjek berupa kondisi fisik, respon dan reaksi subjek 

saat berinteraksi dengan peneliti seperti adanya penekanan atau 

pengulangan dalam menjawab pertanyaan maupun saat berinteraksi 
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dengan orang lain, emosi yang muncul pada raut wajah subjek, 

lingkungan tempat tinggal subjek serta perilaku subjek saat 

wawancara berlangsung meliputi sikap terbuka dan tertutup subjek, 

sikap percaya diri, dan gerak gerik tubuh subjek. 

3. Alat Pendukung Pengumpulan Data 

Sarana yang dipersiapkan peneliti untuk mendukung 

pengumpulan data berupa alat tulis untuk mencatat dan voice 

recorder serta mic sebagai perekam suara selama berlangsungnya 

wawancara.  

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana 

pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan observasi. 

Observasi dilaksanakan sebelum, sesudah dan saat wawancara 

berlangsung. Sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti 

melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan subjek, kemudian 

peneliti dan subjek akan menyepakati waktu dan tempat untuk 

melaksanakan wawancara. Selama penelitian dilaksanakan, subjek 

perempuan yang pertama menginap di rumah peneliti dan peneliti 

menginap di rumah subjek perempuan yang kedua, sedangkan untuk 

subjek laki-laki peneliti datang 30 menit lebih awal dari waktu yang 

disepakati. Intensitas pertemuan dengan subjek dilaksanakan sesuai 

kebutuhan dan kenyamanan subjek. Pengumpulan data subjek dan 

triangulasi berlangsung dari bulan Agustus 2017 sampai bulan 

Desember 2017.  
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Subjek yang bersedia menjadi responden serta memenuhi 

kriteria subjek dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yakni 

subjek AP, remaja perempuan yang berdomisili di kota Magelang, 

tinggal bersama ibu setelah perceraian, penyebab perceraian orang 

tuanya adalah perselingkuhan; subjek CM, remaja perempuan yang 

berdomisili di kota Magelang kemudian pindah ke kota Semarang, 

tinggal bersama kakek dan nenek setelah perceraian, penyebab 

perceraian orang tuanya adalah keputusan bercerai paksa oleh salah 

satu pihak; subjek IG, remaja laki-laki yang berdomisili di kota 

Semarang, tinggal bersama ayah setelah perceraian, penyebab 

perceraian orang tuanya adalah kekerasan dalam rumah tangga; dan 

subjek KA, remaja laki-laki yang berdomisili di kota Baradatu 

kemudian menuntut ilmu di kota Semarang, penyebab perceraian 

orang tuanya adalah perbedaan agama dan ditentang oleh keluarga 

besar. Berikut merupakan rangkuman waktu dan tempat pelaksanaan 

penelitian : 

Tabel 1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No. Inisial Tanggal (2017) Waktu 
(perkiraan) 

Durasi 
(perkiraan) 

Tempat 

1. AP I   : 14 Agustus  

II  : 15 Agustus  

III : 16 Agustus  

IV : 17 Agustus 

11.25 

10.02 

10.10 

11.03 

43 menit 

55 menit 

55 menit 

34 menit 

Rumah peneliti 

Rumah peneliti 

Rumah peneliti 

Rumah peneliti 

2. CM I   : 18 September 

II  : 19 September 

III : 20 September 

14.03 

17.58 

17.58 

22 menit 

15 menit 

19 menit 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 
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IV : 21 September 

V  : 22 September 

VI : 23 September 

VII : 24 September 

17.00 

16.35 

17.15 

18.00 

42 menit 

14 menit 

16 menit 

32 menit 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

3. IG I   : 20 November 

II  : 21 November 

III : 22 November 

IV : 23 November 

V  : 24 November 

VI : 25 November 

VII : 26 November 

VIII : 27 November 

17.00 

16.00 

16.00 

16.00 

16.30 

16.30 

16.00 

17.30 

23 menit 

14 menit 

07 menit 

10 menit 

05 menit 

12 menit 

18 menit 

12 menit 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

Rumah subjek 

4. KA I   : 06 Desember 

II  : 08 Desember 

III : 11 Desember 

IV : 14 Desember 

20.00 

18.30 

19.00 

20.00 

44 menit 

54 menit 

38 menit 

37 menit 

Rumah peneliti 

Kost subjek 

Kost subjek 

Kost subjek 
 

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan triangulasi, yaitu 

orang terdekat subjek. Berikut adalah rangkuman waktu dan tempat 

pelaksanaan triangulasi : 

Tabel 2. Jadwal Pertemuan Triangulasi 

No. Inisial Triangulasi  Tanggal (2017) Tempat 

1. AP Pacar  17 Agustus  Gua Maria, Kerep 

2. CM Tante  30 September Rumah subjek 

3. IG Sepupu  27 November Rumah subjek 

4. KA Sahabat  15 Desember Kost subjek 
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C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas 

Nama   : AP 

Usia   : 19 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Perumahan Graha Anjalia, Magelang 

Pendidikan  : SMA 

Hobi   : Mendengarkan musik, nonton film 

Cita-cita  : Dokter, pramugari, pegawai bank 

Kelebihan  : Humoris, periang, dapat dipercaya 

Kekurangan  : Egois, tidak konsisten, fanatik 

Jumlah saudara : 3; P:2; L:1 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 peneliti 

bertemu dengan subjek di kota Magelang untuk 

memastikan ulang persetujuan subjek menjadi responden 

dalam penelitian ini. Saat mencari tempat dan waktu yang 

tepat untuk wawancara, peneliti menawarkan diri 

menginap di rumah subjek untuk mempermudah 

pertemuan namun subjek menolak dan meminta untuk 

menginap di rumah peneliti dengan maksud sekaligus 

berlibur. Akhirnya peneliti dan subjek sepakat untuk 
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melaksanakan wawancara di rumah peneliti dan subjek 

meminta untuk dapat menginap selama seminggu. 

Pada hari Senin tanggal 14 Agustus, subjek tiba di 

rumah peneliti pukul 09.35 bersama pacarnya. Subjek 

langsung dipersilahkan duduk di ruang tamu dan 

berbincang dengan peneliti. Pada saat itu subjek 

berpakaian rapi, yaitu baju dengan lengan menggantung 

bermotif bunga-bunga berwarna coklat, celana denim 

panjang dan tas selempang kecil berwarna senada dengan 

baju. Subjek berpostur tubuh tinggi, badan kurus, dan 

rambut lurus dengan panjang kira-kira sebahu. 

Suasana lingkungan tempat tinggal subjek adalah 

perumahan padat yang jarang ada aktivitas. Hal ini dapat 

dilihat saat peneliti berada di rumah subjek dari siang 

pukul 1 sampai malam pukul 7, hanya ada tiga sampai 

lima orang yang melewati depan rumah subjek. 

Selama wawancara berlangsung subjek menjawab 

pertanyaan dengan tenang dan menggunakan kalimat yang 

formal. Sebagian besar jawaban yang diberikan subjek 

selalu diawali dengan diam atau mengucapkan kata “em” 

dan melakukan pengulangan serta penekanan di akhir 

kalimat dengan kata “gitu”. Gerak gerik tubuh yang 

muncul pada saat wawancara adalah subjek kerap 

memindahkan posisi duduknya, tangan subjek memainkan 

rambut atau benda yang dekat dengan subjek, dan mata 
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subjek tidak terarah pada peneliti namun bergerak-gerak 

ke kanan, kiri atau ke atas.  

Raut wajah dan emosi subjek mudah berubah. Terlihat 

saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

menyenangkan atau yang buruk, seperti bersemangat saat 

bercerita mengenai teman-temannya dan sedih hingga 

menangis saat disinggung mengenai perceraian orang 

tuanya dan keluarga. Subjek menunjukkan sikap terbuka, 

terlihat dari sikapnya yang tidak ragu dalam menjawab 

pertanyaan yang sensitif. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, subjek 

merupakan individu yang ramah namun mudah 

terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Hal ini terlihat 

dari banyaknya pertimbangan subjek saat akan melakukan 

sesuatu. Subjek kurang menunjukkan sikap percaya diri 

dengan ketidakyakinan subjek terhadap jawaban yang 

diberikan. Secara keseluruhan, subjek menjawab dengan 

tenang dan ekspresif, namun subjek kebingungan apabila 

menghadapi pertanyaan seputar kemampuan diri dan siapa 

dirinya.  

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang  

(1) Masa Anak-Anak 

Subjek merupakan anak keempat dari empat 

bersaudara. Subjek tinggal bersama ayah, ibu, dan 
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ketiga kakaknya di kota Magelang. Kerap 

berpindah-pindah rumah membuat subjek menjadi 

mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Subjek 

menganut agama Katolik sejak kecil. 

Hubungan subjek dengan keluarga 

menyenangkan, suasana di rumah nyaman dan 

aman namun subjek sering melihat orang tuanya 

bertengkar saat subjek berumur 5 tahun. Saat masih 

kecil ayah subjek masih bekerja sehingga 

kebutuhan terpenuhi. Subjek masih mengingat 

dengan jelas pertengkaran hebat yang terjadi antara 

ibunya dengan seorang perempuan yang menjadi 

simpanan ayahnya. Meskipun terjadi pertengkaran, 

subjek tetap diurus oleh kedua orang tuanya. 

Komunikasi dengan orang tua lancar namun 

subjek mengaku lebih dekat dengan ibunya karena 

jarang bertemu dengan ayah yang bekerja di luar 

kota. Ayah subjek pulang ke rumah saat liburan 

saja sehingga subjek tidak dapat mengingat kapan 

bertemu ayahnya dalam setahun. Subjek dekat 

dengan kedua kakak perempuannya karena 

merawat subjek sejak bayi dan sering bertengkar 

dengan kakak laki-lakinya. Subjek jarang 

merasakan pengalaman yang menyenangkan 

dengan keluarga meskipun kerap berlibur bersama. 
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Liburan bersama keluarga yang paling berkesan 

untuk subjek adalah saat liburan ke pantai bersama-

sama sebelum orang tuanya bercerai. 

Subjek kerap ditinggal di rumah bersama 

pembantu rumah tangga saat ibu dan kedua kakak 

perempuannya pergi jalan-jalan. Menurut subjek 

hal ini karena ibu dan kedua kakaknya menganggap 

subjek belum paham karena masih kecil. Subjek 

dimarahi dan dipukul saat melakukan kesalahan. 

Subjek memiliki banyak teman di komplek 

tetangga maupun sekolah dan mendapatkan 

pengalaman menyenangkan bersama teman-

temannya seperti bermain dan pergi bersama. 

Menurut triangulasi, sejak kecil subjek sering 

dimarahi secara verbal maupun tindakan kasar oleh 

kakak laki-lakinya, sehingga subjek trauma dan 

hubungan dengan kakak laki-lakinya kurang 

harmonis.  

(2) Masa Remaja – Sekarang 

Memasuki usia remaja, subjek tinggal bersama 

ibunya dan berada di lingkungan yang individual. 

Subjek merasa keadaan perekonomian keluarganya 

menjadi kacau semenjak ayahnya pensiun. Ayah 

subjek tinggal di rumah yang berbeda namun masih 

satu kota dengan subjek. Kepercayaan yang dianut 
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oleh subjek adalah Katolik dan dapat berubah 

tergantung jodohnya besok. Subjek merupakan 

penggemar semua hal yang berbau Korea. 

Hubungan subjek dengan saudara semakin 

menjauh. Subjek merasa kedua kakak 

perempuannya tidak lagi memperhatikan subjek 

karena sudah menikah sedangkan dengan kakak 

laki-lakinya, subjek mengaku tidak pernah bertegur 

sapa meskipun berada dalam satu rumah. Subjek 

merasa tidak memiliki pengalaman yang 

menyenangkan bersama keluarga. Usia remaja 

membuat komunikasi subjek dengan orang tua 

menjadi lebih lancar dan intensif khususnya dalam 

membicarakan masa depan subjek.  

Subjek lebih suka memendam masalah dari 

pada menceritakannya kepada orang lain. Subjek 

hanya dekat dengan teman di sekolah karena subjek 

sering pindah rumah. Subjek dikenal sebagai orang 

yang pelit saat berada di sekolah. Subjek mendapat 

pengalaman menyenangkan dari teman-temannya 

seperti bolos pelajaran, pergi bersama, dan saling 

mencurahkan isi hati. 

Subjek tengah menjalin komitmen dengan 

lawan jenis dan pernah mengalami masa putus cinta 

yang menyakitkan hati subjek. Subjek sangat 
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mengedepankan pendidikan dan pekerjaan dari 

pada memiliki dan menekuni bakat. Subjek 

melanjutkan pendidikannya ke sebuah institusi di 

Jogjakarta dengan jurusan akutansi. 

Menurut triangulasi, subjek dan kakak laki-

lakinya terlihat seperti musuh karena tidak pernah 

saling bertatap mata terlebih berbicara. 

b) Perceraian Orang Tua 

Menurut subjek, perceraian adalah berpisah 

secara keseluruhan, secara fisik, jiwa, dan materi. 

Perceraian terjadi sejak subjek masih balita namun 

subjek baru mengetahuinya saat duduk di bangku SD. 

Orang tua subjek bercerai karena ayahnya menikah lagi 

dengan orang lain dan ibu subjek yang menjelaskan 

pada subjek bahwa perceraian orang tua subjek 

disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam hubungan 

mereka dan ayahnya yang sering „bermain‟ perempuan.  

Ayah subjek menjalin hubungan dengan seorang 

perempuan dengan marga yang keras dan diharuskan 

untuk memilih antara menikah atau dibunuh. Ayah 

subjek memilih menikah dan mengakibatkan terjadinya 

perceraian ayah dan ibu subjek. Setelah perceraian 

orang tuanya, subjek tinggal bersama ibu dan ketiga 

kakaknya. Subjek merasa kecewa dan tidak dapat 

menerima perceraian orang tuanya, namun akhirnya 
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subjek memutuskan untuk merelakan orang tuanya 

yang memilih untuk bercerai.  

Menurut triangulasi, emosi subjek akan 

meninggi setiap mengingat masalah perceraian orang 

tuanya. 

c) Aspek Konsep Diri 

(1) Aspek Kognitif 

Sebelum melakukan dan memilih sesuatu, 

subjek akan memikirkan hal tersebut serta 

mempertimbangkan faktor-faktor yang ada 

didalamnya, seperti manfaat, kepentingan, 

pengaruh untuk jangka waktu yang panjang, oleh 

karena itu subjek tidak dapat melakukan sesuatu 

dengan spontan. Subjek tidak suka membuat 

rencana untuk beraktivitas namun melakukan 

perencanaan atas masa depannya dan melakukan 

persiapan dengan matang untuk menghadapi 

sesuatu, seperti belajar dengan giat saat 

menghadapi ujian.  

Subjek merasa tidak adil, iri dan minder saat 

melihat temannya yang masih mempunyai keluarga 

utuh, dapat bepergian dan bermain bersama 

keluarga yang lengkap. Subjek mengakui bahwa 

dirinya adalah anak yang manja. Subjek akan 
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sangat marah apabila permintaannya tidak dituruti 

oleh orang tuanya.  

Subjek seringkali merasa takut jika orang lain 

salah paham dengan apa yang dia akan lakukan, 

sehingga perilaku yang muncul berkebalikan 

dengan apa yang sebenarnya subjek inginkan. 

Subjek mencontohkan saat dia lapar kemudian ada 

yang menawarkan makanan, namun subjek 

menolak karena takut dianggap tidak sopan dan 

merepotkan padahal sebenarnya subjek 

menginginkan makanan tersebut.  

Subjek tidak memiliki hobi spesial. Subjek 

menilai dirinya mampu dalam memimpin dan 

mengatur sesuatu, namun di sisi lain subjek lebih 

menikmati menjadi penonton dari pada mengikuti 

kegiatan yang membuat tubuhnya kelelahan. 

Apabila subjek sedang memiliki masalah atau 

muncul perasaan yang tidak menyenangkan dalam 

dirinya, maka subjek akan menenangkan dirinya 

dengan berkumpul bersama teman, nonton film 

bersama teman, dan melakukan sesuatu bersama 

orang lain.  

Subjek merasa kesulitan dalam mengungkapkan 

perasaannya kepada orang lain, oleh karena itu 

subjek lebih suka memendam masalahnya sendiri. 
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Subjek menilai dirinya periang namun belum cantik 

karena merasa hatinya masih kotor sehingga 

mempengaruhi kecantikan luarnya dan belum 

memiliki tubuh yang ideal karena masih kurang 

kurus dan tinggi.  

Memiliki kemampuan dibidang seni yaitu 

menari tetapi subjek sendiri tidak yakin akan 

kemampuan tersebut. Subjek tidak pernah 

menekuni suatu bidang di luar akademik sehingga 

tidak mengetahui potensi yang dimiliki, sedangkan 

dalam bidang akademik, subjek menilai dirinya 

mampu menghafal sesuatu dengan cepat.  

Subjek dapat mentoleransi kesalahan orang lain. 

Subjek mengetahui kelemahan dirinya seperti 

mudah lupa dan kerap meremehkan sesuatu. 

Inkonsisten dan tidak segan melakukan hal kotor 

demi mendapatkan apa yang diinginkan juga diakui 

subjek sebagai kelemahannya. Subjek mensyukuri 

hidupnya namun belum merasa bahagia. Subjek 

tidak mengembangkan bakatnya karena tidak lebih 

penting dari belajar dan sekolah. 

Menurut triangulasi, subjek memikirkan sesuatu 

sampai ke konsekuensi yang akan diterima. Subjek 

merupakan orang yang berpikir dahulu sebelum 

bertindak dan memikirkan konsekuensinya. 
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Kebiasaan berpikir panjang subjek tidak lagi 

berlaku saat ia menghadapi sesuatu dengan emosi 

yang negatif. Subjek menjadi tidak percaya diri saat 

melihat sosok diri idealnya yang dimiliki oleh 

orang lain.  

(2) Aspek Afektif 

Subjek menyadari bahwa dirinya mampu 

mengingat dengan baik, namun subjek merasa 

malas untuk mengingat karena menurutnya hal 

tersebut membuat subjek lelah. Bagi subjek fisik 

seseorang hanyalah pelengkap dan bukan penentu 

kecantikan. Seseorang terlihat cantik apabila 

mempunyai hati yang baik, dapat menjaga diri, 

memiliki hidup teratur, mampu membedakan yang 

baik dan yang buruk, dan dapat menghargai orang 

lain.  

Subjek bersyukur dengan apa yang ia miliki dan 

berharap agar orang lain hanya memandang hal-hal 

positif mengenai dirinya. Walau demikian subjek 

merasa dirinya tidak memiliki berat dan tinggi yang 

ideal karena subjek beranggapan bahwa tubuh yang 

ideal adalah tubuh milik artis perempuan Korea 

yakni mempunyai otot perut, langsing serta tinggi 

atau tinggi dan berat badan seimbang.  
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Subjek menilai dirinya adalah orang yang 

pemalu. Subjek memiliki kemampuan menari 

namun subjek enggan untuk menunjukkannya 

karena merasa belum menguasai dan tidak pernah 

menekuni sesuatu. Semenjak masuk asrama, subjek 

mulai memperhatikan kesehatannya dengan pola 

makan yang sehat. Subjek senang karena dapat 

menjaga diri sendiri dan menyenangkan dirinya.  

Menurut triangulasi, subjek kerap mengeluh 

soal fisiknya yang kurang kurus. Subjek belum 

bersyukur karena merasa tubuhnya kurang kurus 

padahal sudah pas di mata triangulasi. 

(3) Aspek Sosial 

Subjek mengikuti kegiatan OSIS dan MPK di 

sekolahnya. Subjek mengingatkan teman yang 

melanggar peraturan asrama seperti membuang 

sampah sembarangan saat doa malam sebelum 

tidur.  

Menurut triangulasi, subjek terlihat minder pada 

saat bertemu dengan orang yang dari subjek, seperti 

lebih cantik. Subjek senang membagikan 

pengalamannya ke orang lain. 

(4) Aspek Religius 

Subjek mendapatkan ajaran agama mengenai 

memberi pengampunan pada orang yang bersalah, 
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kuat dalam masalah, sederhana dalam hidup, 

menyayangi satu sama lain dan subjek menerapkan 

hal tersebut dalam keseharian. 

(5) Aspek Independen 

Subjek diberi kesempatan untuk memilih 

sesuatu dalam hidupnya, namun keputusan akhir 

tetap di tangan orang tuanya. Subjek mampu untuk 

mengambil keputusan namun belum ada 

kesempatan karena masih bergantung dengan 

pilihan dari orang tua. Saat menghadapi masalah 

dengan teman, subjek memilih untuk menghindari 

teman-temannya dari pada mengklarifikasi 

masalah.  

Subjek mengambil komitmen untuk menjaga 

hubungan meskipun tanpa status. Subjek pernah 

melanggar peraturan sekolah dengan membawa 

telepon genggam karena dipaksa oleh temannya 

meskipun awalnya menolak. Subjek tidak mau 

melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan maupun 

paksaan terlebih dahulu dari orang lain.  

Subjek ingin menjadi pramugari, namun karena 

tidak diijinkan oleh ayahnya, subjek akhirnya 

memutuskan untuk kuliah dahulu untuk 

mendapatkan ijazah baru kemudian menjadi 

pramugari. Subjek enggan untuk meminta sesuatu 



85 
 

 

dari orang lain seperti makanan atau jawaban tugas 

sekolah, oleh karena itu subjek juga tidak pernah 

memberikan sesuatu untuk orang lain.  

Setiap ada kesempatan, subjek selalu 

mengingatkan teman yang melanggar peraturan. 

Menjadi mandiri dan menghasilkan sesuatu dengan 

usaha sendiri adalah tujuan hidup subjek. Pikiran 

subjek dipenuhi oleh belajar dan bekerja agar tidak 

merepotkan ibunya. Saat menghadapi situasi yang 

tidak sesuai dengan keinginan, maka subjek akan 

menenangkan diri dan melakukan evaluasi.  

Menurut triangulasi, subjek menjadi dirinya 

sendiri saat bersama orang yang dekat dengan 

subjek saja. Subjek mudah berinteraksi dengan 

orang yang baru dikenalnya. Subjek belum mampu 

untuk mengambil keputusan bagi dirinya karena 

mudah terpengaruh.  

Menurut triangulasi, subjek kerap bertengkar 

dengan keponakannya, padahal usia subjek dan 

keponakannnya terpaut 14 tahun. Saat menanggapi 

masalah, subjek langsung mengeluarkan emosinya, 

melakukan sesuatu tanpa memikirkan jangka 

panjangnya dan tidak dapat dinasihati saat 

emosinya sedang naik. Subjek mudah bergaul dan 

ramah. 
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(6) Aspek Futuristik 

Subjek menyusun langkah-langkah untuk 

mencapai keinginannya dan tetap menerima 

permintaan orang tua, yaitu kuliah serta 

mendapatkan ijazah, kemudian melakukan kontrak 

menjadi pramugari.  

Setelah kontrak dengan pramugari selesai, 

subjek bekerja menjadi pegawai bank dengan ijazah 

yang sudah dimilikinya. Subjek ingin menjadi 

pegawai bank karena mendapatkan uang pensiun.  

Kejadian perceraian orang tuanya membuat 

subjek menjadi trauma, merasa takut untuk 

menikah, memilih untuk mengurus diri sendiri dari 

pada bersama pasangan, dan membuat subjek takut 

hatinya tersakiti lagi. 

(7) Aspek Maturitas 

Subjek dapat melupakan sakit hatinya dan 

menerima perubahan yang terjadi saat kehilangan 

cinta pertamanya meskipun membutuhkan waktu 

yang lama. Subjek tidak dapat menerima teman 

hidup baru yang dimiliki ibunya, namun subjek 

merelakan demi kebahagiaan ibunya.  

Apabila terjadi perubahan rencana, subjek akan 

merasa terpaksa dan sedih dalam menjalaninya. 

Saat tidak diijinkan menjadi pramugari, subjek 
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menyusun rencana yang tetap menguntungkan 

dirinya di masa depan, yaitu mendapatkan ijazah 

kuliah dahulu baru menjadi pramugari.  

Subjek membutuhkan tujuan yang jelas untuk 

melakukan sesuatu. Subjek tidak menyukai 

perubahan karena mengganggu kebiasaannya, 

kecuali jika perubahan tersebut menguntungkan 

dirinya seperti perubahan sifat. Subjek mudah 

beradaptasi di lingkungan baru. 

Menurut triangulasi, subjek memiliki perilaku 

yang masih kekanak-kanakan. Jika terjadi masalah, 

subjek ingin dimengerti. 

d) Faktor Konsep Diri 

(1) Faktor Afeksi 

Setelah mengetahui penyebab perceraian orang 

tuanya, muncul perasaan sebal dan benci subjek 

terhadap ayahnya. Subjek merasa kecewa dengan 

pilihan ayahnya untuk berselingkuh. Sangat 

terngiang di pikiran subjek ketika melihat ibunya 

yang bertengkar dengan perempuan yang menjadi 

selingkuhan ayahnya.  

Sosok ayah yang meninggalkan keluarga 

membuat subjek beranggapan bahwa semua laki-

laki memiliki sifat yang sama yaitu ketidaksetiaan.  
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Kepergian cinta pertama subjek juga membuat 

kepercayaannya terhadap laki-laki semakin pudar. 

Melihat teman yang masih memiliki keluarga 

lengkap kemudian bermain dan bepergian bersama 

membuat subjek merasa minder dan iri. Subjek 

merasa sangat berat untuk memaafkan ayahnya 

karena melihat perjuangan ibu dalam menghidupi 

keluarga dan ingin ayahnya menanggung akibat 

dari perbuatannya.  

Subjek kerap marah apabila keinginannya tidak 

terwujud. Takut orang lain salah paham membuat 

subjek melakukan hal yang berkebalikan dengan 

yang ia inginkan. Subjek kerap dilanda rasa 

khawatir tanpa sebab. Subjek menilai dirinya 

adalah orang yang pemalu, tidak cantik, memiliki 

hati yang buruk serta tubuh yang kurang kurus dan 

tinggi. 

Mendapatkan pengalaman yang menyenangkan 

dan tak terlupakan bersama teman-temannya di 

SMA membuat subjek merasa memiliki keluarga. 

Pernah dihukum karena melanggar peraturan 

sekolah membuat subjek jera dan menjadi orang 

yang taat peraturan. Perasaan subjek menjadi kacau 

apabila belum belajar saat akan menghadapi ujian 

demikian sebaliknya.  
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Subjek menghargai hak dan kewajiban yang 

dimiliki orang lain, sehingga subjek membiarkan 

orang yang melakukan kesalahan selama hal 

tersebut tidak mengganggu subjek. Subjek 

bersyukur terhadap diri sendiri apa adanya namun 

merasa belum bahagia. Subjek menyatakan bahwa 

dirinya tidak pernah dan tidak dapat marah 

meskipun orang lain benar-benar melakukan 

kesalahan terhadapnya.  

Subjek menilai dirinya kerap lupa terhadap 

barang penting dan meremehkan tugas yang 

dianggap bisa ia kerjakan. Subjek memiliki satu 

peristiwa yang selalu ia ingat dan mempengaruhi 

hidupnya, yaitu perselingkuhan yang dilakukan 

oleh ayahnya dan perempuan yang menjadi orang 

ketiga dalam keluarganya.  

Subjek masih mengingat dengan jelas dan 

menceritakan dengan rinci peristiwa pertengkaran 

ibu dan perempuan yang menjadi selingkuhan 

ayahnya. Kejadian tersebut membekas di hati 

subjek karena terlalu menyakitkan.  

Subjek enggan terlibat kegiatan yang mengikat 

karena takut terjadi masalah di dalamnya serta takut 

apabila terlalu hanyut maka akan sulit untuk lepas. 
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Subjek mengakui bahwa dirinya kerap lupa untuk 

menghormati orang lain jika sedang marah.  

Menurut triangulasi, subjek masih seperti anak 

kecil yang masih mementingkan dirinya sendiri, 

belum mandiri serta memiliki perilaku yang 

kekanak-kanakan. Subjek percaya diri tapi juga 

minder saat bertemu orang lain yang melebihi 

dirinya selain itu subjek juga mudah marah, kerap 

mempermasalahkan masalah kecil, marah apabila 

keinginannya tidak  dipenuhi, dan membutuhkan 

orang lain untuk menasihatinya.  

Menurut triangulasi, subjek tidak bisa 

mengontrol emosinya saat sedang marah. Subjek 

kerap membandingkan dirinya dengan orang lain. 

Subjek mudah terbawa emosi dan belum bersyukur 

karena merasa tubuhnya kurang kurus padahal 

sudah pas. 

(2) Faktor Keluarga 

Subjek dididik dari kecil untuk berdoa sebelum 

makan dan setiap hari berdoa di ruang doa. 

Keluarga subjek juga mempunyai kebiasaan untuk 

main bersama menghilangkan penat. Ayah subjek 

yang bekerja di luar kota membuat hubungan 

subjek dengan ayahnya renggang, selain itu subjek 

hanya berkomunikasi dengan ayahnya saat subjek 
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membutuhkan sesuatu saja. Subjek tidak dapat 

mengingat intensitas pertemuannya dengan ayah 

dalam setahun. 

Orang tua subjek kerap bertengkar. Subjek lebih 

dekat dengan ibu karena bersama ibu dari kecil. 

Kedekatan dengan ibu membuat subjek memahami 

situasi yang ibunya hadapi. Subjek menyalahkan 

ayahnya yang berselingkuh dan menikah dengan 

orang lain sebagai penyebab keadaan keluarga yang 

kacau. Perasaan benci dan dendam pun muncul di 

hati subjek terhadap ayahnya yang dirasa subjek 

sudah meninggalkannya dan keluarga.  

Hubungan subjek dengan saudara 

perempuannya baik dan akrab karena membantu 

ibu merawat subjek dari kecil meskipun subjek 

merasa kedua kakaknya tidak perhatian padanya 

seperti dulu karena sudah berkeluarga sedangkan 

hubungan subjek dengan saudara laki-lakinya tidak 

akrab, berantem terus, tidak pernah berbicara, kalau 

berbicara saat ada butuhnya saja, menyapa juga 

tidak pernah.  

Subjek menganggap ibunya merupakan pihak 

yang tersakiti dalam perceraian orang tuanya. 

Setelah perceraian, keluarga subjek tidak 

bergantung pada nafkah dari ayah saja, melainkan 
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ibu subjek yang juga bekerja. Subjek menyadari 

bahwa ibunya bekerja keras bahkan sampai 

berhutang untuk memenuhi kebutuhan subjek dan 

ketiga kakaknya.  

Subjek merasa kebutuhan hidupnya yang tidak 

terpenuhi merupakan akibat dari perceraian orang 

tuanya dan ayahnya yang tidak memberikan nafkah 

yang cukup untuk subjek. Masalah ekonomi di 

keluarga membuat subjek menyesali ayahnya yang 

tidak menabung untuk kebutuhan subjek sebelum ia 

lahir, sehingga baik subjek maupun ibunya kini 

sama-sama menyalahkan ayahnya dan meminta 

pertanggung jawaban keuangan untuk subjek.  

Subjek merasa kacau semenjak ayahnya pensiun 

dan tidak bisa diandalkan. Orang tua subjek 

menekankannya untuk selalu memperhatikan 

keluarga dan mandiri. Bagi subjek, dapat 

berkumpul dan makan bersama keluarganya sudah 

menjadi hal yang menyenangkan untuk dirinya, 

namun keluarga subjek jarang berkumpul karena 

kesibukan yang dimiliki masing-masing anggota 

keluarga. Subjek merasa orang tuanya tidak 

memanjakannya.  

Subjek selalu ditekankan untuk prihatin dan 

mandiri. Orang tua subjek tidak memberikan 
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apresiasi atas sesuatu yang subjek capai maupun 

tanggapan untuk curahan hati subjek oleh karena itu 

subjek lebih suka memendam masalahnya sendiri 

dari pada menceritakannya kepada keluarga. Ibu 

subjek menuntutnya untuk segera bekerja dan 

memiliki penghasilan sendiri agar tidak merepotkan 

orang tuanya.  

Subjek ingin menjadi pramugari namun ayahnya 

tidak mendukung keinginan subjek dan meminta 

subjek untuk kuliah. Orang tua subjek memberikan 

target untuknya, yaitu harus mendapatkan beasiswa 

saat kuliah dan cepat mendapatkan pekerjaan yang 

mapan. Subjek menjadikan tuntutan dari orang 

tuanya sebagai motivasi. Subjek merasa sakit hati 

apabila ia melakukan hal yang benar namun orang 

tuanya menyalahkan.  

Subjek mengambil ajaran ibunya dan 

menjadikannya pedoman hidup mengenai berjuang 

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Orang 

tua subjek khususnya ibu berperan penting dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

subjek. Subjek merasa keluarganya pasti bahagia 

apabila tidak ada orang ketiga. Keluarga menjadi 

beban pikiran yang dimiliki subjek.  
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Menurut triangulasi, subjek tidak memiliki 

kedekatan dengan ayah karena ayahnya bekerja di 

luar kota. Subjek merasa sedih saat membicarakan 

keluarganya. Ibu subjek sangat memanjakan subjek. 

Apapun kebutuhan subjek pasti dipenuhi oleh 

ibunya. 

(3) Faktor Sosial 

Subjek tidak memiliki teman di lingkungan 

karena sudah memiliki sekolah sendiri-sendiri. 

Subjek masih bertemu dengan temannya dari TK 

dan sering bermain bersama. Pernah difitnah oleh 

salah satu teman di kelas membuat subjek memilih 

untuk menjauh dan jaga jarak agar tidak terlibat 

masalah lagi. Subjek mendapatkan pengalaman 

menyenangkan dari teman-temannya seperti 

bermain bersama, kemana-mana dan berbuat 

apapun bersama.  

Subjek pernah diejek oleh temannya karena 

bentuk tubuh namun subjek tidak 

mempedulikannya. Subjek mendapatkan kesan 

negatif dari teman-temannya seperti galak, jutek, 

judes, sombong, serta pelit namun subjek 

menanggapinya dengan tenang. Subjek merasa 

tidak suka apabila ada teman yang meminta 

makanan atau jawaban padanya, oleh karena itu 
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subjek juga tidak pernah meminta makanan 

maupun jawaban dari orang lain.  

Subjek tidak suka meniru apa yang orang lain 

lakukan karena menurutnya para penggemar Korea 

tidak pernah sampai meniru orang lain. Terbiasa 

bersama para suster di asrama, membuat subjek 

perlahan-lahan meniru kebiasaan baik yang dimiliki 

oleh suster tersebut seperti; ketertiban, keteraturan 

dan mental yang kuat.  

Subjek menjadi pemimpin karena orang lain 

memandangnya sebagai orang yang dapat 

memimpin dan mengatur. Terbiasa menghadapi 

teman-teman asrama yang suka melanggar 

peraturan membuat subjek dapat mentoleransi 

kesalahan orang lain. Subjek dinilai pelit oleh 

teman-temannya.  

Menurut triangulasi, subjek mendapatkan 

pengaruh negatif dari teman-temannya di asrama. 

(4) Faktor Fisik 

Subjek tengah menjalani hubungan dengan 

lawan jenis yang mengutamakan komitmen dari 

pada status berpacaran. Jatuh cinta membuat subjek 

termotivasi dalam beraktivitas. Kepergian cinta 

pertama subjek mengubah sebagian diri subjek 

seperti perubahan suasana hati menjadi murung, 
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linglung, tidak fokus, hilangnya minat untuk 

beraktivitas dan rasa semangat dalam belajar, 

hingga enggan untuk berangkat sekolah. Setelah 

mengalami perubahan yang negatif, subjek berubah 

ke arah yang positif yaitu mengevaluasi diri. 

(5) Faktor Akademik 

Subjek tidak menyukai pelajaran matematika, 

sehingga membuat subjek malas dan tidak minat 

untuk mempelajarinya. 

(6) Faktor Kemampuan 

Subjek dapat bermain musik dan mengikuti 

kegiatan drumband di sekolahnya. Subjek 

menyukai kelas seni menari di sekolahnya dan suka 

menari sendiri di depan kaca dalam kamar yang 

tertutup pintunya. Subjek menerapkan kemampuan 

mudah beradaptasinya  untuk beraktivitas di 

lingkungan baru. Subjek dapat mengatur dan 

memimpin teman-temannya di asrama. 

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek adalah anak bungsu dari empat bersaudara. 

Tinggal di kota Magelang dan kerap berpindah rumah, oleh 

karena itu subjek jarang memiliki teman di rumah namun 

mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. 

Perceraian orang tuanya terjadi saat subjek masih balita, 

namun subjek mengetahuinya saat subjek duduk di sekolah 
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dasar. Subjek tinggal dengan ibu dan ketiga kakaknya setelah 

perceraian terjadi. Subjek beragama Katolik dan dapat 

berubah mengikuti jodohnya kelak. 

Subjek kerap melihat orang tuanya bertengkar, bahkan 

subjek pernah melihat ibunya bertengkar dengan seorang 

wanita yang menjadi simpanan ayahnya. Meskipun suasana 

keluarga tidak harmonis, subjek tetap diurus dan dicukupi 

oleh orang tuanya. Subjek lebih dekat dengan ibu dan kakak-

kakak perempuannya karena ayahnya bekerja di luar kota dan 

hanya pulang ke rumah saat liburan saja. Subjek memiliki 

hubungan yang tidak harmonis dengan kakak laki-lakinya. 

Menurut triangulasi, sejak kecil subjek sering dimarahi dan 

dipukul oleh kakak laki-lakinya sehingga subjek merasa 

trauma. Subjek mengaku dirinya tidak memiliki pengalaman 

yang menyenangkan dengan keluarga baik saat anak-anak 

maupun saat remaja meskipun kerap berlibur bersama. Subjek 

mendapatkan pengalaman menyenangkan dari teman-teman 

satu komplek rumahnya.  

Menurut subjek, perceraian adalah berpisah secara 

keseluruhan, secara fisik, jiwa, dan materi. Subjek mengetahui 

dengan rinci bagaimana dan kenapa orang tuanya bercerai. 

Orang tua subjek bercerai karena ayahnya menikah lagi 

dengan orang lain dan ibu subjek yang menjelaskan pada 

subjek bahwa perceraian orang tua subjek disebabkan oleh 

adanya orang ketiga dalam hubungan mereka dan ayahnya 
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yang sering „bermain‟ perempuan karena merasa memiliki 

uang. Subjek kecewa dan tidak dapat menerima perceraian 

orang tuanya, namun akhirnya subjek merelakan orang tuanya 

yang memilih untuk bercerai. Menurut triangulasi, emosi 

subjek akan meninggi setiap mengingat masalah perceraian 

orang tuanya. 

Sebelum memutuskan pilihan, subjek 

mempertimbangkan faktor-faktor yang ada didalamnya secara 

menyeluruh, oleh karena itu subjek tidak dapat melakukan 

sesuatu dengan spontan. Subjek melakukan perencanaan atas 

masa depannya dan melakukan persiapan dengan matang 

untuk menghadapi sesuatu. Subjek merasa tidak adil, iri, dan 

minder saat melihat temannya yang masih mempunyai 

keluarga utuh. Subjek adalah anak yang manja dan menjadi 

sangat marah saat permintaannya tidak dituruti oleh orang tua. 

Subjek merasa takut jika orang lain salah paham dengan apa 

yang dia akan lakukan, sehingga perilaku yang muncul 

berkebalikan dengan apa yang sebenarnya subjek inginkan. 

Subjek tidak memiliki hobi spesial. Subjek menilai 

dirinya mampu dalam memimpin dan mengatur sesuatu, 

namun subjek lebih menikmati menjadi penonton dari pada 

mengikuti kegiatan yang membuat tubuhnya kelelahan. 

Apabila subjek sedang memiliki masalah atau muncul 

perasaan yang mengganggu, maka subjek akan menenangkan 

dirinya dengan melakukan kegiatan bersama orang lain. 
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Subjek kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya kepada 

orang lain, oleh karena itu subjek memendam masalahnya 

sendiri. Subjek menilai dirinya periang namun belum cantik 

karena merasa hatinya masih kotor, subjek juga merasa 

tubuhnya belum ideal karena masih kurang kurus dan tinggi. 

Subjek mensyukuri hidup yang apa adanya namun belum 

merasa bahagia. 

Subjek memiliki kemampuan menari tetapi subjek 

tidak yakin akan kemampuan tersebut. Subjek tidak menekuni 

bidang di luar akademik sehingga tidak mengetahui potensi 

yang dimiliki, sedangkan dalam bidang akademik, subjek 

menilai dirinya mampu menghafal sesuatu dengan cepat. 

Subjek dapat mentoleransi kesalahan orang lain. Subjek 

mengetahui kelemahan dirinya yang mudah lupa, kerap 

meremehkan sesuatu, inkonsisten dan tidak segan melakukan 

hal kotor demi mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut 

triangulasi subjek merupakan orang yang berpikir dahulu 

sebelum bertindak dan memikirkan konsekuensinya. 

Kebiasaan berpikir panjang subjek tidak lagi berlaku saat 

menghadapi sesuatu dengan emosi yang negatif. Subjek 

senang membagikan pengalamannya ke orang lain dan 

menjadi minder saat bertemu dengan orang yang lebih dari 

subjek.  
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Subjek mampu mengingat dengan baik, namun subjek 

malas untuk mengingat karena hal tersebut membuat subjek 

lelah. Bagi subjek fisik seseorang hanyalah pelengkap dan 

bukan penentu kecantikan. Seseorang terlihat cantik apabila 

mempunyai hati yang baik, dapat menjaga diri, memiliki 

hidup teratur, mampu membedakan yang baik dan yang 

buruk, dan dapat menghargai orang lain. Subjek bersyukur 

dengan apa yang ia miliki dan berharap agar orang lain hanya 

memandang hal-hal positif mengenai dirinya. Subjek merasa 

dirinya tidak memiliki berat dan tinggi yang ideal karena 

belum seperti tubuh milik artis perempuan Korea yakni 

mempunyai otot perut, langsing serta tinggi atau tinggi dan 

berat badan seimbang. Subjek menilai dirinya adalah orang 

yang pemalu dan tidak pernah menekuni sesuatu. Semenjak 

masuk asrama, subjek mulai memperhatikan kesehatannya 

dengan pola makan yang sehat. Subjek senang karena dapat 

menjaga diri sendiri dan menyenangkan dirinya. Menurut 

triangulasi, subjek kerap mengeluh soal fisiknya yang kurang 

kurus. 

Subjek mengikuti kegiatan OSIS dan MPK di 

sekolahnya. Subjek mengingatkan teman yang melanggar 

peraturan asrama seperti membuang sampah sembarangan 

saat doa malam sebelum tidur. Subjek mendapatkan ajaran 

agama mengenai memberi pengampunan pada orang yang 

bersalah, kuat dalam masalah, sederhana dalam hidup, 
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menyayangi satu sama lain dan subjek menerapkan hal 

tersebut dalam keseharian. Subjek merasa dirinya mampu 

untuk mengambil keputusan namun belum ada kesempatan 

karena masih bergantung dengan pilihan dari orang tua. 

Subjek tidak mau melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan 

maupun paksaan dari orang lain. Saat menghadapi masalah 

dengan teman, subjek akan menghindari teman-temannya dan 

tidak mengklarifikasi masalah. Subjek pernah melanggar 

peraturan sekolah dengan membawa telepon genggam karena 

dipaksa oleh temannya. Subjek berkomitmen dalam hubungan 

tanpa status dengan seorang teman laki-laki.  

Subjek ingin menjadi pramugari, namun ayahnya tidak 

mengijinkan. Subjek menaati ayahnya dengan kuliah untuk 

mendapatkan ijazah, baru kemudian menjadi pramugari. 

Subjek enggan untuk meminta sesuatu dari orang lain seperti 

makanan atau jawaban tugas sekolah, oleh karena itu subjek 

juga tidak pernah memberikan sesuatu untuk orang lain. 

Subjek selalu mengingatkan teman yang melanggar peraturan. 

Menjadi mandiri dan menghasilkan sesuatu dengan usaha 

sendiri adalah tujuan hidup subjek. Pikiran subjek dipenuhi 

oleh belajar dan bekerja agar tidak merepotkan ibunya. Saat 

menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan, maka 

subjek akan menenangkan diri dan melakukan evaluasi.  

Menurut triangulasi, subjek menjadi dirinya sendiri 

saat bersama orang yang dekat dengan subjek saja. Subjek 
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mudah berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. 

Subjek belum mampu untuk mengambil keputusan bagi 

dirinya karena mudah terpengaruh. Subjek kerap bertengkar 

dengan keponakannya yang umurnya terpaut 14 tahun. Saat 

menanggapi masalah, subjek langsung mengeluarkan 

emosinya, melakukan sesuatu tanpa memikirkan jangka 

panjangnya dan tidak dapat dinasihati saat emosinya sedang 

naik. Subjek mudah bergaul dan ramah. 

Subjek membutuhkan tujuan yang jelas untuk 

melakukan sesuatu.  Apabila terjadi perubahan rencana, 

subjek akan merasa terpaksa dan sedih dalam menjalaninya. 

Subjek menyusun rencana yang tetap menguntungkan dirinya 

dan menaati permintaan orang tua, yaitu kuliah serta 

mendapatkan ijazah, kemudian melakukan kontrak menjadi 

pramugari. Setelah kontrak dengan pramugari selesai, subjek 

bekerja menjadi pegawai bank dengan ijazah yang sudah 

dimilikinya. Subjek ingin menjadi pegawai bank karena 

mendapatkan uang pensiun. Subjek tidak mengembangkan 

bakatnya karena tidak ada yang lebih penting dari belajar dan 

sekolah. Subjek dapat melupakan sakit hatinya dan menerima 

perubahan yang terjadi saat kehilangan cinta pertamanya. 

Sosok ayah dan pacar pertama yang meninggalkan dirinya 

membuat kepercayaan subjek terhadap laki-laki menjadi 

pudar dan beranggapan bahwa semua laki-laki memiliki sifat 

yang sama yaitu ketidaksetiaan. Subjek tidak dapat menerima 
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teman hidup baru yang dimiliki ibunya, namun subjek 

merelakan demi kebahagiaan ibunya. Subjek tidak menyukai 

perubahan karena mengganggu kebiasaannya, kecuali jika 

perubahan tersebut menguntungkan dirinya seperti perubahan 

sifat. Subjek kerap dilanda rasa khawatir tanpa sebab. 

Menurut triangulasi, subjek memiliki perilaku yang masih 

kekanak-kanakan. Jika terjadi masalah, subjek ingin 

dimengerti.  

Subjek merasa kecewa, sebal, dan benci pada ayahnya 

yang memilih untuk selingkuh. Kejadian perceraian orang 

tuanya membuat subjek menjadi trauma, merasa takut untuk 

menikah, memilih untuk mengurus diri sendiri dari pada 

bersama pasangan, dan membuat subjek takut hatinya tersakiti 

lagi. Subjek merasa sangat berat untuk memaafkan ayahnya 

karena melihat perjuangan ibu dalam menghidupi keluarga 

dan ingin ayahnya menanggung akibat dari perbuatannya. 

Subjek merasa  memiliki keluarga dari teman-temannya 

karena mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan tak 

terlupakan di SMA. Subjek menjadi orang yang taat peraturan 

karena pernah dihukum akibat melanggar peraturan sekolah 

dan membuatnya jera. Perasaan subjek menjadi kacau apabila 

belum belajar saat akan menghadapi ujian namun tenang saat 

dirinya sudah belajar.  

Subjek menghargai hak dan kewajiban yang dimiliki 

orang lain, dengan membiarkan orang yang melakukan 
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kesalahan selama hal tersebut tidak mengganggu subjek. 

Subjek menilai dirinya tidak pernah dan tidak dapat marah 

meskipun orang lain benar-benar melakukan kesalahan 

terhadapnya. Subjek kerap lupa terhadap barang penting dan 

meremehkan tugas yang harus dikerjakan. Subjek memiliki 

satu peristiwa yang selalu diingat dan mempengaruhi 

hidupnya, yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya 

dan wanita yang menjadi orang ketiga dalam hubungan orang 

tuanya. Kejadian pertengkaran antara ibu dan wanita 

selingkuhan ayahnya tersebut membekas di hati subjek karena 

terlalu menyakitkan.  

Subjek enggan terlibat kegiatan yang mengikat karena 

takut terjadi masalah di dalamnya serta takut terlalu hanyut 

dan sulit untuk lepas. Subjek kerap lupa untuk menghormati 

orang lain jika sedang marah. Menurut triangulasi, subjek 

masih berperilaku seperti anak kecil yang mementingkan 

dirinya sendiri, belum mandiri, mudah marah, tidak bisa 

mengontrol emosinya saat sedang marah, kerap 

mempermasalahkan masalah kecil, marah apabila 

keinginannya tidak  dipenuhi, kerap membandingkan dirinya 

dengan orang lain.dan membutuhkan orang lain untuk 

menasihatinya.  

Subjek dididik dari kecil untuk berdoa sebelum makan 

dan setiap hari berdoa di ruang doa. Keluarga subjek juga 

mempunyai kebiasaan untuk main bersama menghilangkan 
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penat. Subjek hanya berkomunikasi dengan ayahnya saat 

subjek membutuhkan sesuatu saja. Kedekatan dengan ibu 

membuat subjek memahami situasi yang ibunya hadapi. 

Subjek menyalahkan ayahnya yang berselingkuh dan menikah 

dengan orang lain yang menyebabkan keluarganya menjadi 

kacau. Perasaan benci dan dendam pun muncul di hati subjek 

terhadap ayahnya yang meninggalkan subjek dan keluarga.  

Hubungan subjek dengan saudara perempuannya baik 

dan akrab karena membantu ibu merawat subjek dari kecil 

meskipun subjek merasa kedua kakaknya tidak perhatian 

padanya seperti dulu karena sudah berkeluarga sedangkan 

hubungan subjek dengan saudara laki-lakinya tidak akrab, 

selalu bertengkar, berbicara saat ada butuhnya saja. Subjek 

menganggap ibunya merupakan pihak yang tersakiti dalam 

perceraian orang tuanya. Setelah perceraian, keluarga subjek 

tidak bergantung pada nafkah dari ayah saja, melainkan ibu 

subjek yang juga bekerja. Subjek menyadari bahwa ibunya 

bekerja keras bahkan sampai berhutang untuk memenuhi 

kebutuhan subjek dan ketiga kakaknya.  

Subjek merasa ayahnya tidak mencukupi 

kebutuhannya. Subjek menyesali ayahnya yang tidak 

menabung untuk kebutuhan subjek sebelum ia lahir, sehingga 

menyebabkan masalah ekonomi. Baik subjek maupun ibunya 

kini sama-sama menyalahkan ayahnya dan meminta 

pertanggung jawaban keuangan untuk subjek. Subjek merasa 
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kacau semenjak ayahnya pensiun dan tidak bisa diandalkan. 

Bagi subjek, dapat berkumpul dan makan bersama 

keluarganya sudah menjadi hal yang menyenangkan, namun 

keluarga subjek jarang berkumpul karena kesibukan yang 

dimiliki. Subjek merasa orang tuanya tidak memanjakannya 

namun menurut triangulasi, ibunya sangat memanjakan 

subjek. Apapun kebutuhan subjek pasti dipenuhi oleh ibunya. 

Orang tua subjek tidak memberikan apresiasi atas sesuatu 

yang subjek capai maupun tanggapan untuk curahan hati 

subjek oleh karena itu subjek lebih suka memendam masalah 

sendiri dari pada menceritakan kepada keluarga.  

Orang tua subjek menekankannya untuk selalu 

memperhatikan keluarga dan mandiri. Ibu subjek 

menuntutnya untuk segera bekerja dan memiliki penghasilan 

sendiri agar tidak merepotkan orang tuanya. Orang tua subjek 

memberikan target untuknya, yaitu harus mendapatkan 

beasiswa saat kuliah dan cepat mendapatkan pekerjaan yang 

mapan. Subjek menjadikan tuntutan dari orang tuanya sebagai 

motivasi. Subjek merasa sakit hati apabila ia melakukan hal 

yang benar namun orang tuanya menyalahkan. Subjek 

mengambil ajaran ibunya dan dijadikan pedoman hidup 

mengenai berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan. Orang tua subjek khususnya ibu berperan penting 

dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh subjek. 

Subjek merasa keluarganya pasti bahagia apabila tidak ada 
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orang ketiga. Keluarga menjadi beban pikiran yang dimiliki 

subjek. Menurut triangulasi, subjek menjadi sedih saat 

membicarakan keluarganya.  

Subjek tidak memiliki teman di lingkungan karena 

sudah memiliki sekolah sendiri-sendiri. Subjek masih bertemu 

dengan temannya dari TK dan sering bermain bersama. 

Subjek mendapatkan pengalaman menyenangkan dari teman-

temannya seperti bermain bersama, kemana-mana dan berbuat 

apapun bersama. Subjek pernah diejek oleh temannya karena 

bentuk tubuh namun subjek tidak mempedulikannya. Subjek 

mendapatkan kesan negatif dari teman-temannya seperti 

galak, jutek, judes, sombong, serta pelit namun subjek 

menanggapinya dengan tenang. Pernah difitnah oleh salah 

satu teman di kelas membuat subjek memilih untuk menjauh 

dan jaga jarak agar tidak terlibat masalah lagi. 

Subjek tidak suka meniru apa yang orang lain lakukan 

karena menurutnya para penggemar Korea tidak pernah 

sampai meniru orang lain. Terbiasa bersama para suster di 

asrama, membuat subjek perlahan-lahan meniru kebiasaan 

baik yang dimiliki oleh suster tersebut seperti; ketertiban, 

keteraturan dan mental yang kuat. Subjek menjadi pemimpin 

karena orang lain memandangnya sebagai orang yang dapat 

memimpin dan mengatur. Terbiasa menghadapi teman-teman 

asrama yang suka melanggar peraturan membuat subjek dapat 

mentoleransi kesalahan orang lain. Menurut triangulasi, 
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subjek mendapatkan pengaruh negatif dari teman-temannya di 

asrama. 

Jatuh cinta membuat subjek termotivasi dalam 

beraktivitas. Kepergian cinta pertama subjek mengubah 

sebagian diri subjek seperti perubahan suasana hati menjadi 

murung, linglung, tidak fokus, hilangnya minat untuk 

beraktivitas dan rasa semangat dalam belajar, hingga enggan 

untuk berangkat sekolah. Setelah mengalami perubahan yang 

negatif, subjek berubah ke arah yang positif yaitu 

mengevaluasi diri. Subjek tidak menyukai pelajaran 

matematika, sehingga membuat subjek malas dan tidak minat 

untuk mempelajarinya. Subjek dapat bermain musik dan 

mengikuti kegiatan drumband di sekolahnya. Subjek 

menyukai kelas seni menari di sekolahnya dan suka menari 

sendiri di depan kaca dalam kamar yang tertutup pintunya. 

Subjek menerapkan kemampuan mudah beradaptasinya untuk 

beraktivitas di lingkungan baru. Subjek dapat mengatur dan 

memimpin teman-temannya di asrama. 
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2. Subjek 2 

a. Identitas  

Nama   : CM 

Usia    : 19 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Perumahan Graha Wahid, Semarang 

Pendidikan  : SMA 

Hobi   : Basket, berenang, mendengarkan musik 

Cita-cita  : Guru SD 

Kelebihan  : Mudah membaur, setia, penyayang 

Kekurangan  : Penakut, sulit percaya, sensitif 

Jumlah saudara : 2; P:1 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017, peneliti 

bertemu dengan subjek setelah selesai upacara bendera di 

sekolahnya guna memastikan ulang persetujuan subjek 

menjadi responden dalam penelitian ini. Subjek dan 

peneliti sepakat untuk melaksanakan wawancara di rumah 

subjek yang berada di daerah Kedung Mundu, kota 

Semarang. Subjek meminta peneliti untuk menyingkat 

waktu pertemuan, oleh karena itu wawancara terbagi 

menjadi 7 kali pertemuan. 

Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, peneliti 

sampai di rumah subjek pada pukul setengah dua siang 
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yang disambut oleh subjek dan langsung dipersilahkan 

masuk ke dalam rumah subjek yaitu ke ruang tamu. 

Subjek mengenakan pakaian yang santai berupa kaos 

berwarna putih dengan motif negara Thailand dan celana 

basket berwarna merah muda. Subjek berpostur tubuh 

tidak terlalu tinggi, badan berisi dan rambut bergelombang 

dengan panjang sampai punggung. 

Saat hendak menutup pintu rumah, subjek berpamitan 

dengan tetangga depan rumahnya yang merupakan anak 

laki-laki berumur kurang lebih empat tahun dan ibu dari 

anak tersebut. Subjek terlihat luwes saat menggoda anak 

tersebut dan membuatnya tertawa-tawa. Peneliti dapat 

melihat bahwa subjek memiliki hubungan yang baik 

dengan tetangga di sekitar rumahnya. 

Suasana dalam rumah subjek sepi karena hanya ada 

kakak perempuan dan kakek subjek yang berada di dalam 

kamar masing-masing sedangkan suasana lingkungan 

tempat tinggal subjek cenderung sepi dan tidak ada teman 

sebaya yang seumuran dengan subjek. 

Selama wawancara berlangsung, subjek menjawab 

semua pertanyaan dengan tenang namun suara subjek 

kurang jelas. Awalnya subjek terlihat tidak bersemangat 

dalam menjawab dan cenderung tertutup, menjawab 

dengan jawaban yang umum atau seadanya, serta menolak 

untuk menjawab, terlebih saat menjumpai pertanyaan yang 
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sensitif bagi subjek seperti pertanyaan mengenai orang 

tuanya, namun semakin lama subjek akhirnya merasa 

nyaman dan lebih terbuka. 

Gerak gerik tubuh yang muncul pada saat wawancara 

adalah menopang dagu, kerap bermain telepon genggam, 

mata subjek tidak terarah pada peneliti namun ke kanan, 

kiri atau ke telepon genggamnya. Subjek kerap 

menerawang sebelum menjawab, memberikan jeda dengan 

diam untuk waktu yang lama saat hendak menjawab, 

menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan 

situasi yang ada, dan banyak meminta pengulangan 

pertanyaan. Subjek kerap mengubah jawaban yang 

diberikan untuk pertanyaan berulang. 

Raut wajah serta emosi subjek tidak banyak berubah 

saat menjawab pertanyaan, cenderung ke datar dan tanpa 

emosi baik saat membicarakan hal yang menyenangkan 

maupun yang kurang menyenangkan. Subjek terlihat 

kurang percaya diri serta membutuhkan waktu yang lama 

dalam menjawab pertanyaan mengenai dirinya, seperti 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, kemudian 

enggan menjawab pertanyaan mengenai orang tua, terlebih 

ayahnya. Subjek merasa keberatan untuk menyebutkan 

nama belakangnya, yang merupakan nama keluarga dari 

sang ayah. 
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Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, subjek 

adalah orang yang acuh dan memiliki sikap yang tertutup 

terhadap orang baru namun perhatian. Hal ini terlihat dari 

ketidakpedulian subjek akan hal-hal kecil disekitarnya. 

Secara keseluruhan, subjek menjawab pertanyaan dengan 

lancar dan tidak ada emosi yang menonjol. Meskipun 

tertutup, subjek tetap kooperatif dan tidak ada pertanyaan 

yang dilewatkan. 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang 

(1) Masa Anak-Anak 

Subjek merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara. Sejak kecil subjek tinggal bersama 

kakek, nenek, tante, dan kakak perempuannya di 

kota Magelang. Kepercayaan yang di anut subjek 

dan keluarga adalah Kristen. Subjek mengikuti 

banyak kursus seperti kursus musik, menari, 

bahasa, dan menyanyi.  

Komunikasi subjek dengan keluarganya yaitu 

kakek, nenek, dan kakak perempuannya baik serta 

tidak ada masalah, namun subjek putus komunikasi 

dengan kedua orang tuanya. Subjek memiliki 

pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga 

seperti pergi berlibur ke pantai Parangtritis atau ke 
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candi Borobudur, namun tidak bersama kedua 

orang tuanya. 

Subjek menilai dirinya adalah anak yang nakal, 

suka membantah, dan bandel. Subjek pernah 

bertengkar sampai membuat temannya terluka dan 

menjadi botak karena rambutnya ditarik oleh 

subjek. Saat kecil, subjek tidak pernah pergi 

bermain dengan teman sebayanya yang berada di 

lingkungan rumah, melainkan bermain dengan 

teman di lingkungan sekolah saja. 

(2) Masa Remaja – Sekarang 

Saat duduk di bangku SMA subjek tinggal di 

rumah kost yang dekat dengan sekolahnya di kota 

Semarang dan terjadi masalah dengan teman satu 

rumah kost. Subjek berkomunikasi dengan ibunya 

melalui telepon genggam setiap hari dan mulai 

menjalin komunikasi dengan ayahnya.  

Subjek merasa senang saat ibunya pulang ke 

Indonesia meskipun hanya beberapa bulan saja. 

Kepergian nenek menjadi pengalaman yang buruk 

untuk subjek karena kedekatannya dengan sang 

nenek.  

b) Perceraian Orang Tua 

Perceraian di mata subjek adalah perpisahan dan 

perpecahan dari satu keluarga yang disebabkan oleh 
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keegoisan orang tuanya untuk kesenangan sesaat. 

Orang tua subjek bercerai secara mendadak saat subjek 

berusia tiga tahun.  

Perceraian orang tua subjek disebabkan oleh 

kehamilan ibunya di luar pernikahan dan adanya 

ketidaksetujuan dari pihak keluarga ayah. Sejak saat 

itu, ibu subjek pergi ke luar negeri, jarang pulang ke 

Indonesia dan subjek kehilangan komunikasi dengan 

kedua orang tuanya.  

Setelah orang tuanya bercerai, subjek tinggal 

bersama kakek, nenek, tante, dan kakak 

perempuannya, kemudian saat duduk di bangku SMA, 

subjek tinggal bersama kakak perempuannya di kota 

Semarang. Subjek menerima perceraian orang tuanya 

dan memilih untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu, 

melainkan menjalani kehidupan yang sekarang.  

Menurut triangulasi, dari subjek kecil sudah 

ditinggal oleh kedua orang tuanya dan tinggal bersama 

kakek neneknya, maka dari itu saat subjek dewasa 

kemudian mengetahui perceraian orang tuanya, tidak 

terlihat perubahan perilaku yang berarti karena 

memang sebagian besar waktunya tidak bertemu 

dengan orang tuanya. 

c) Aspek Konsep Diri 

(1) Aspek Kognitif 
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Subjek memiliki hobi mendengarkan musik dan 

membaca novel serta mengakui bahwa dirinya 

unggul di bidang olahraga khususnya basket. 

Subjek mengetahui cara untuk mengatasi perasaan 

negatifnya, yaitu dengan berjalan-jalan, bercanda 

dengan teman dan keluarga, serta mendengarkan 

musik.  

Subjek lebih suka memendam masalah sendiri 

atau menceritakan masalahnya kepada teman atau 

kakak perempuannya dari pada menceritakannya 

pada ibu. Subjek menilai dirinya belum memiliki 

tubuh yang ideal karena terlalu gendut. Mendapat 

ejekan dari teman karena gendut membuat subjek 

menerima tubuhnya, sehingga subjek tidak marah 

pada temannya saat menerima ejekan tersebut. 

Subjek mengakui kemampuan dirinya yang 

mudah dekat dan memahami anak kecil, oleh 

karena itu subjek ingin menjadi seorang guru. 

Subjek senang mendengarkan orang lain, 

membantu dan membuat orang lain bahagia, 

melakukan yang terbaik serta memberikan saran 

positif. Subjek merasa dirinya kerap marah, 

membantah, dan bersikeras saat diberi nasihat.  

Subjek merasa keadaan fisiknya yang terlalu 

gendut menjadi penghambat dirinya dalam menjalin 
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pertemanan. Subjek tidak tertarik melakukan 

perencanaan untuk beraktivitas sehari-hari karena 

takut apabila rencana yang dibuat gagal, namun 

subjek membuat rencana untuk masa depannya. 

(2) Aspek Afektif 

Subjek ingin memiliki orang tua yang lengkap 

yang dapat menyayangi dan memanjakan dirinya. 

Subjek bersedia untuk menunjukkan 

kemampuannya di hadapan umum dan memberikan 

yang terbaik. Subjek senang mencari pengetahuan 

dan pengalaman baru untuk dirinya. 

Subjek merasa nyaman berada di rumah karena 

lingkungan rumahnya bukan merupakan perumahan 

yang individualis seperti perumahan pada 

umumnya. Subjek memiliki hubungan yang baik di 

lingkungan rumah dengan banyak bertegur sapa 

dan bertukar makanan. 

Tubuh yang ideal di mata subjek adalah yang 

tidak gendut dan tidak kurus. Subjek akan 

tertinggal pelajaran jika ia mengikuti kejuaraan 

basket karena tidak dapat mengatur waktunya 

dengan baik. Subjek tidak mengikuti latihan 

intensif, namun meluangkan waktu untuk bermain 

basket dan musik, serta mencuri waktu untuk 
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membaca novel guna menyalurkan hobi 

membacanya. 

Subjek bersemangat jika diminta untuk 

berpartisipasi dalam sebuah kegiatan karena 

mendapat pengalaman baru. Sosok ideal bagi 

subjek adalah orang yang dapat mengatur waktu, 

memiliki kecantikan dari dalam, mampu 

bertanggung jawab, serta memiliki tubuh ideal yang 

diinginkan subjek.  

Subjek bersedia menerima kritik dari orang lain 

untuk membuat dirinya lebih baik lagi. Subjek 

ingin dinilai orang lain sebagai seseorang yang baik 

dan tulus ikhlas. Subjek tidak ingin ada orang yang 

membenci dirinya.  

Awalnya subjek mengatakan bahwa dirinya 

merasa puas dan menerima diri apa adanya, namun 

di kesempatan selanjutnya subjek mengatakan 

dirinya belum bisa menerima diri sepenuhnya 

karena memiliki tubuh yang gendut. Subjek 

mengasah kemampuan basket dan menarinya 

dengan mengikuti latihan-latihan rutin. 

Menurut triangulasi, subjek akan mengeluh saat 

melihat tubuhnya yang gendut dan saat dirinya 

tidak memiliki uang. 

(3) Aspek Sosial 



119 
 

 

Subjek mengikuti kegiatan yang diadakan di 

lingkungan rumah. Subjek berusaha membuat 

orang lain senang dan menjadi yang terbaik bagi 

sekeliling. Subjek suka membagikan pengetahuan 

yang ia ketahui dan pengalamannya kepada orang 

lain. 

Menurut triangulasi, subjek adalah pendengar 

yang baik namun minder atau tidak percaya diri, 

tidak dapat mengontrol emosinya, mudah 

tersinggung, namun tidak menyimpan dendam.  

Subjek mengalami kesulitan untuk 

mengekspresikan apa yang dipikirkan dan rasakan. 

Subjek tidak menceritakan masalahnya secara 

gamblang pada orang lain dan ia sendiri tidak bisa 

menelaah apa yang ia rasakan. 

(4) Aspek Religius 

Subjek rajin berdoa agar dirinya tidak 

mengalami perceraian seperti kedua orang tuanya. 

Subjek menerapkan ajaran agama seperti berserah 

kepada Tuhan, tidak membalas orang lain, 

mengasihi musuh seperti mengasihi dirimu sendiri, 

dan percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-

hari meskipun tidak mudah.  

Subjek tetap mendoakan dan memberikan yang 

terbaik meskipun orang lain berlaku jahat. Subjek 
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diajarkan oleh gurunya untuk tetap berada di jalan 

kebenaran dan menerapkan hal tersebut. 

Menurut triangulasi, keluarga menanamkan 

pada subjek untuk berdoa dahulu sebelum makan. 

(5) Aspek Independen 

Subjek bersama kakak perempuannya merawat 

sang kakek yang sudah tua dan mengalami 

penurunan kesehatan. Subjek menyadari bahwa 

dirinya harus mengikuti kursus mata pelajaran 

sepulang sekolah  karena akan menghadapi ujian 

nasional dan merawat kakeknya yang sakit, 

sehingga subjek tidak mengambil waktu untuk 

bermain dengan teman sebaya. 

Subjek tidak menyesali dan menerima 

perceraian kedua orang tuanya karena merasa tidak 

akan ada yang berubah jika ia memilih untuk tidak 

menerimanya. Subjek meminta pertimbangan dari 

orang terdekat dalam mengambil keputusan. Subjek 

merasa malu dan ragu untuk memulai komunikasi 

dengan lingkungan maupun orang yang baru 

dikenal. Subjek memilih untuk memendam 

masalahnya dari pada menceritakan pada orang 

lain.  

Subjek suka mengikuti kegiatan berorganisasi 

namun tidak memiliki komitmen untuk dapat 
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bertahan. Subjek tidak mengikuti kegiatan di luar 

sekolah karena menyadari bahwa mencari 

universitas bukanlah hal yang mudah dan dirinya 

harus fokus menghadapi ujian. Subjek menjaga 

perilaku dan sikapnya di sekolah untuk 

menghindari masalah dengan guru. Subjek 

membutuhkan bantuan dan pendapat sebagai bahan 

pertimbangan dari orang terdekat seperti keluarga 

dan teman untuk mengambil keputusan. Subjek 

kerap menyesal karena salah mengambil keputusan.  

Subjek berusaha membuat keluarga dan orang 

lain senang dengan membuat kekonyolan, kejutan, 

dan memberikan yang terbaik. Subjek ingin 

memperhatikan kesehatan, namun pada 

kenyataannya subjek kerap menunda dan tidak 

melaksanakan rencananya. Subjek menuntut dirinya 

untuk disiplin karena masih teledor dan 

meremehkan sesuatu. Subjek memutuskan untuk 

memiliki pekerjaan sebagai seorang guru.  

Menurut triangulasi, Subjek akan marah apabila 

keinginannya tidak dipenuhi dan terjadi sesuatu 

yang tidak sesuai dengan keinginannya. Subjek 

masih belum bisa mengambil keputusan untuk 

sesuatu yang besar atau penting karena mudah 

terpengaruh oleh orang lain. 
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(6) Aspek Futuristik 

Subjek ingin menjadi pengacara agar dapat 

menegakkan keadilan dan membantu orang-orang 

yang tidak bersalah. Subjek merasa menjadi 

pengacara akan memudahkannya untuk mendapat 

pekerjaan.  

Tujuan hidup subjek adalah membawa 

keluarganya berlibur bersama ke luar negeri, 

sukses, dan memberkati orang lain dengan 

membuat rumah singgah untuk orang-orang yang 

tidak memiliki rumah, memberi makan, serta 

membangun sekolah untuk orang-orang yang 

berkebutuhan khusus. 

Subjek melihat anak-anak di jaman sekarang 

memiliki karakter rusak seperti egois dan sikap 

individualis, maka dari itu subjek ingin mengubah 

karakter mereka dengan menjadi seorang guru. Saat 

ini subjek menutup diri dari lawan jenis. 

(7) Aspek Maturitas 

Subjek sulit menerima perubahan dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyesuaikan diri. Subjek takut menghadapi 

perubahan yang mengakibatkan kegagalan bagi 

dirinya. Perubahan, bagi subjek adalah langkah 

keluar dari zona nyaman. Subjek berusaha untuk 
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bangkit saat menghadapi kenyataan yang tidak 

sesuai dengan harapan meskipun diawali dengan 

perasaan kecewa dan membutuhkan waktu yang 

lama. 

Menurut triangulasi, subjek belum seperti orang 

pada umumnya yang mudah menyesuaikan diri 

dengan perubahan, namun subjek adalah orang 

yang kaku  terhadap sesuatu. 

Menurut triangulasi, kehilangan figur orang tua 

membuat ketidakseimbangan antara usia biologis 

subjek dengan usia psikologisnya. 

d) Faktor Konsep Diri 

(1) Faktor Afeksi 

Subjek merasa ditinggalkan oleh kedua orang 

tuanya sejak usianya yang ketiga tahun karena 

perceraian yang terjadi dengan tanpa adanya 

komunikasi yang terjalin. Subjek mendapat didikan 

yang keras dari kakek dan neneknya seperti 

dimarahi dan dipukul menggunakan benda tumpul. 

Subjek merasa menyesal karena kursus yang 

diikutinya ternyata berguna untuk masa sekarang, 

sedangkan dahulu subjek tidak suka dan tidak 

melanjutkan kursusnya. Subjek menghadapi 

perubahan yang terjadi dengan perasaan marah dan 

kecewa, sebelum akhirnya berusaha bangkit. 
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Perasaan iri  dan sedih menyelimuti hati subjek 

setiap melihat keluarga lain yang masih lengkap. 

Subjek ingin dapat pergi dan melakukan sesuatu 

bersama keluarganya, namun subjek tidak memiliki 

perasaan jengkel terhadap orang tuanya yang 

bercerai. Subjek pernah merasa kelahiran dirinya 

merupakan penyebab dari orang tuanya bercerai. 

Subjek juga pernah membayangkan dirinya tidak 

lahir ke dunia karena orang tuanya tidak menikah. 

Subjek merasa malu dan tidak percaya diri jika 

berhadapan dengan orang yang baru dikenal. 

Ketidakpercayaan diri subjek terjadi karena rasa 

takut tidak diterima oleh orang lain disaat dirinya 

sudah memulai hubungan. Kehilangan orang 

terdekat membuat subjek merasa linglung. 

Pengalaman subjek tidak naik kelas membuat 

subjek takut menghadapi kegagalan. 

Hal yang paling membuat subjek takut adalah 

kehilangan seseorang, gagal dan tidak diterima oleh 

orang lain, sedangkan perasaan negatif yang kerap 

muncul dalam keseharian subjek adalah perasaan 

takut dan sedih tanpa alasan yang jelas. Perasaan 

takut akan sesuatu yang belum terjadi kerap 

melanda subjek.  
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Subjek merasa takut dan tidak diterima oleh 

kakak perempuannya karena kerap di usir dari 

rumah. Tidur di kamar yang berbeda dengan kakak 

perempuannya juga  membuat subjek dilanda 

perasaan takut. Subjek juga takut jika dirinya 

dinilai salah bicara oleh orang lain. Subjek takut 

menghadapi kesendirian karena takut terjadi 

sesuatu. Subjek takut karena pernah mengalami 

bencana alam. Subjek takut jika dirinya sendirian di 

rumah.  

Subjek tidak mengikuti kejuaraan basket karena 

takut tidak bisa mengatur waktunya. Subjek 

mengalami kesulitan untuk mengendalikan 

perasaan takutnya, meskipun sudah mempersiapkan 

diri dengan belajar namun subjek tetap merasa takut 

menghadapi ujian. Subjek mengakui bahwa dirinya 

kerap merasa takut. Subjek takut apabila dirinya 

salah bicara dan tidak memiliki teman kemudian 

menjadi kesepian. Subjek takut apabila orang lain 

memandang negatif fisiknya. 

Subjek teringat akan dirinya yang pernah 

dimarahi karena menangis tidak mau pulang saat 

bermain di mall dan pantat subjek dipukul 

menggunakan sapu lidi. Subjek dapat menerima 

tubuhnya yang gendut meskipun kerap mendapat 
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ejekan dari teman-temannya. Subjek merasa ada 

orang lain yang tidak menyukai subjek karena 

mereka memandang fisik subjek yang gendut.  

Subjek merasa konfliknya dengan guru di 

sekolah yang menyebabkan dirinya tidak naik kelas 

adalah kegagalan pertama yang ia alami dalam 

hidup. Subjek merasa ragu dan tidak mampu masuk 

ke jurusan PGSD. Subjek menilai dirinya tidak 

akan bisa diterima di jurusan tersebut karena 

banyaknya saingan dan hambatan. 

Subjek menilai dirinya adalah orang yang suka 

memberi, menolong, dan memiliki sifat terbuka 

terhadap orang yang kesusahan. Awalnya subjek 

mengatakan bahwa dirinya merasa puas dan 

menerima diri apa adanya, namun di kesempatan 

selanjutnya subjek mengatakan dirinya belum bisa 

menerima diri sepenuhnya karena memiliki tubuh 

yang gendut. 

Subjek merasa dirinya belum menjadi seseorang 

yang bahagia karena masih memiliki banyak 

kekurangan. 

Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 

pemarah dan kaku. Subjek mengeluh saat melihat 

tubuhnya yang gendut dan saat dirinya tidak 

memiliki uang. Saat menghadapi masalah, subjek 



127 
 

 

akan panik, tidak berpikir jernih, dan perasaannya 

akan terpengaruh. 

(2) Faktor Keluarga 

Sejak perceraian, subjek kehilangan komunikasi 

dengan kedua orang tuanya dan tinggal bersama 

kakek, nenek, tante serta kakak perempuannya. 

Subjek lebih dekat dengan kakek dan neneknya 

yang mengasuhnya sejak kecil. Triangulasi 

menyatakan bahwa subjek kehilangan figur kedua 

orang tuanya. 

Keluarga subjek memiliki budaya untuk 

bepergian bersama, berkumpul setiap ada hari libur, 

subjek diharuskan untuk mengikuti kegiatan di 

gereja, selain itu subjek tidak diijinkan untuk pergi 

bermain ke luar rumah. Subjek memiliki hubungan 

yang dekat dan bahagia karena banyak 

menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. 

Subjek menilai dirinya lebih dekat dengan 

neneknya. 

Saat kecil subjek hanya diperbolehkan untuk 

bermain bersama tetangga dan dalam jangka waktu 

yang ditentukan oleh keluarga. Subjek dibesarkan 

oleh kakek dan neneknya dengan kedisiplinan yang 

tinggi serta kasih sayang yang seimbang. Subjek 
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lebih banyak mendapat didikan dan hukuman dari 

kakek dan neneknya, bukan dari orang tua.  

Komunikasi subjek dengan ayah dan ibunya 

mulai terjalin saat subjek duduk di bangku SMA. 

Kontak yang terjadi hanya sebatas komunikasi 

melalui telepon genggam. Saat ibu subjek pulang 

ke Indonesia, subjek sempat tidak mengenali 

ibunya karena tidak pernah berkomunikasi secara 

langsung. 

Subjek kerap dibanding-bandingkan dengan 

orang lain oleh ibunya. Hal ini membuat subjek 

jengkel karena merasa usahanya tidak dianggap 

sekaligus termotivasi untuk menjadi lebih baik dari 

orang tersebut. 

Subjek memilih untuk tidak peduli dengan 

perceraian orang tuanya, karena merasa memiliki 

dan lebih dekat dengan kakek serta neneknya. 

Terbiasa sendiri membuat subjek merasa tidak 

kehilangan kedua orang tuanya, namun subjek 

kerap merenung dan membayangkan bagaimana 

rasanya jika memiliki keluarga lengkap dan dapat 

bepergian bersama. Subjek menyatakan bahwa 

dirinya ingin memiliki ayah lagi agar dapat 

berkumpul seperti keluarga lain. 
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Subjek merasa tertekan dan takut kepada kakak 

perempuannya. Subjek tidak pernah mendapatkan 

dukungan dari ayah karena tidak adanya 

komunikasi namun mendapat dukungan penuh dari 

ibu. Subjek diberikan target dari ibu untuk memiliki 

pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan orang 

tuanya. Target dari ibu memotivasi subjek, namun 

kerap membuat subjek takut apabila tidak dapat 

memenuhi target tersebut. 

Ibu subjek kerap membanding-bandingkan 

subjek dengan orang lain. Subjek berpendapat, 

kemampuan setiap orang berbeda, namun orang 

tuanya justru membandingkan dengan hal yang 

melebihi kemampuan subjek. 

Subjek mendapat tanggapan yang tidak ia 

inginkan dari ibunya setiap menceritakan 

masalahnya. Subjek ingin dimengerti namun yang 

terjadi justru dimarahi oleh ibunya. Subjek 

mendapat teguran dari ibu jika melakukan 

kesalahan. Menurut subjek, ibunya tidak 

memahami kebutuhan subjek, terutama dalam hal 

keuangan. Subjek meminta uang tambahan, tapi 

justru dimarahi oleh ibu karena tidak dapat 

mengatur uang dengan baik. 
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Subjek ingin ibunya memahami bahwa dirinya 

dapat berubah, mendengarkan cerita subjek, dan 

memberikan respon yang baik atas sesuatu yang 

subjek inginkan. Subjek menerapkan ajaran untuk 

membalas kejahatan dengan kebaikan dari keluarga 

untuk dijadikan pedoman hidup. 

Menurut triangulasi, subjek kehilangan figur 

kedua orang tuanya. 

(3) Faktor Sosial 

Subjek memiliki dua orang sahabat yang 

membuat subjek mendapatkan pengalaman 

menyenangkan dan subjek menjaga komunikasi 

tetap terjalin meskipun tinggal di kota yang 

berbeda.  

Subjek suka mengikuti kegiatan di sekolah 

seperti PMR dan menari kemudian di gereja seperti 

pelayanan tambourine maupun lingkungan karena 

merasa mendapat banyak ilmu pengetahuan serta 

pengalaman baru. Hubungan subjek dengan warga 

di lingkungan rumah tidak terlalu akrab, namun 

subjek terbiasa mengikuti kegiatan yang diadakan 

di lingkungan tempat tinggal dan berbaur dengan 

bertegur sapa serta ikut merayakan hari besar 

agama lain. 



131 
 

 

Mengalami masalah dengan teman membuat 

subjek merasa tertolak. Subjek menilai anak-anak 

pada jamannya memiliki kebiasaan bullying atau 

tindakan kekerasan fisik maupun verbal, termasuk 

teman-temannya di sekolah. Subjek pernah 

mengalami bullying dan mendapat perbedaan 

perilaku dari teman-teman karena badannya yang 

gendut. 

Subjek pernah difitnah sebagai orang yang 

menusuk dari belakang oleh teman yang sekarang 

disebut subjek sebagai mantan sahabat. Mantan 

sahabatnya tersebut mendukung subjek dalam hal 

apapun, namun juga membicarakan hal-hal buruk 

mengenai subjek kepada teman dan keluarga 

subjek. Kejadian ini membuat subjek tidak ingin 

menjalin komunikasi lagi dengan orang tersebut.  

Subjek merasa banyak temannya yang tidak 

suka melihat subjek bahagia sehingga 

memperlakukan subjek dengan tidak 

menyenangkan. Subjek tidak mudah merasa 

nyaman dengan orang lain. Subjek merasa orang 

lain memandangnya sebagai pendengar yang baik, 

mudah beradaptasi, tegas namun mudah mengubah 

keputusan dan memiliki perasaan yang sensitif, 
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sedangkan keluarga menilai dirinya sebagai orang 

yang pemarah namun ceria dan bertanggung jawab. 

Subjek meniru perjuangan yang dilakukan oleh 

salah satu miliarder negara Singapura. Subjek 

mendiamkan orang yang melakukan kesalahan dan 

meluapkan kekesalannya jika merasa orang tersebut 

sudah keterlaluan dengan memarahi dan memukul. 

Menurut triangulasi, subjek terlihat lebih mudah 

bersosialisasi dengan orang yang jarang ditemui 

dan memiliki hubungan tidak terikat dengan subjek. 

(4) Faktor Fisik 

Subjek kecewa karena temannya merebut orang 

yang disukai subjek, sehingga membuat subjek 

enggan untuk mengenalkan orang yang disukainya 

kepada temannya lagi.  

Subjek pernah jatuh cinta, termotivasi untuk 

melakukan program diet, dan mendapat dukungan 

positif. 

(5) Faktor Akademik 

Subjek pernah mengalami masalah saat duduk 

di sekolah dasar, yaitu ada salah satu guru yang 

tidak menyukai subjek dan membuatnya tidak naik 

kelas. Pengalaman tidak naik kelas ini dinilai 

sebagai kesalahpahaman antara subjek dan 

gurunya. Subjek menilai negatif guru yang 
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membuatnya tidak naik kelas. Guru tersebut 

mengajarkan hal-hal keagamaan pada siswa namun 

tidak menerapkan di kehidupannya sendiri. 

Subjek merasa tertekan saat melakukan 

kewajiban yang ditentukan sekolah karena 

mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari 

gurunya. Subjek harus menemui gurunya untuk 

melengkapi tugasnya menjelang ujian akhir, namun 

yang terjadi justru guru-gurunya tidak mudah 

ditemui, terkesan sengaja menghilang dan 

menyalahkan subjek apabila sudah mendekati 

tenggat waktu. 

Subjek menyukai mata pelajaran Matematika 

karena memiliki guru Matematika yang tidak 

membosankan, memotivasi subjek untuk berjuang 

dan mengajarkan firman Tuhan di sela-sela 

pelajaran. Subjek mendapat bantuan dari guru dan 

teman-temannya apabila menemui kesulitan dalam 

belajar. 

Menurut triangulasi, subjek mengalami 

kesulitan atau keterlambatan dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah.  

(6) Faktor Kemampuan 

Subjek menguasai mata pelajaran Matematika, 

Sosiologi, dan Ppkn di sekolah. Subjek suka 
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menyanyi dan mengikuti pelatihan vokal di 

sekolah. Subjek memiliki kemampuan menari dan 

menerapkannya untuk pelayanan di gereja serta 

sebagai sarana untuk melampiaskan kekesalan. 

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Sejak 

kecil subjek tinggal bersama kakek, nenek, tante, dan kakak 

perempuannya di kota Magelang. Kepercayaan yang di anut 

subjek dan keluarga adalah Kristen. Subjek mengikuti banyak 

kursus seperti kursus musik, menari, bahasa, dan menyanyi. 

Kini subjek menyesal karena kursus yang diikutinya ternyata 

berguna untuk masa sekarang, sedangkan dahulu subjek tidak 

suka dan tidak melanjutkan kursusnya. Komunikasi subjek 

dengan orang tuanya terputus semenjak perceraian. Subjek 

memiliki pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga 

seperti pergi berlibur ke pantai Parangtritis atau ke candi 

Borobudur, namun tidak bersama kedua orang tuanya. Subjek 

menilai dirinya adalah anak yang nakal, suka membantah, dan 

bandel. Subjek pernah bertengkar sampai membuat temannya 

terluka dan menjadi botak karena rambutnya ditarik oleh 

subjek. Saat kecil, subjek tidak pernah pergi bermain dengan 

teman sebayanya yang berada di lingkungan rumah, 

melainkan bermain dengan teman di lingkungan sekolah saja. 

Menurut subjek, perceraian adalah perpisahan dan 

perpecahan dari satu keluarga yang disebabkan oleh 
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keegoisan orang tuanya untuk kesenangan sesaat. Orang tua 

subjek bercerai secara mendadak saat subjek berusia tiga 

tahun. Perceraian orang tua subjek disebabkan oleh kehamilan 

ibunya di luar pernikahan dan adanya ketidaksetujuan dari 

pihak keluarga ayah. Sejak saat itu, ibu subjek pergi ke luar 

negeri, jarang pulang ke Indonesia dan subjek kehilangan 

komunikasi dengan kedua orang tuanya. Subjek merasa 

senang saat ibunya pulang ke Indonesia meskipun hanya 

beberapa bulan saja. Setelah orang tuanya bercerai, subjek 

tinggal bersama kakek, nenek, tante, dan kakak 

perempuannya. Subjek pindah ke rumah kost di Semarang 

untuk mengenyam pendidikan SMA. Subjek kemudian tinggal 

bersama kakak perempuannya karena terjadi masalah dengan 

teman satu kost.  

Subjek berkomunikasi dengan ibunya melalui telepon 

genggam setiap hari dan mulai menjalin komunikasi dengan 

ayahnya. Meninggalnya nenek menjadi pengalaman yang 

buruk untuk subjek karena kedekatannya dengan sang nenek. 

Kehilangan orang terdekat membuat subjek merasa linglung. 

Subjek menerima perceraian orang tuanya dan memilih untuk 

tidak mengungkit-ungkit masa lalu, melainkan menjalani 

kehidupan yang sekarang. Subjek lebih suka memendam 

masalah sendiri atau menceritakan masalahnya kepada teman 

dan kakak perempuannya dari pada menceritakan pada ibu. 

Menurut triangulasi, dari subjek kecil sudah ditinggal oleh 
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kedua orang tuanya dan tinggal bersama kakek neneknya, 

maka dari itu saat subjek dewasa kemudian mengetahui 

perceraian orang tuanya, tidak terlihat perubahan perilaku 

yang berarti karena memang sebagian besar waktu subjek 

tidak bertemu dengan orang tuanya.  

Subjek memiliki hobi mendengarkan musik dan 

membaca novel serta unggul di bidang olahraga khususnya 

basket. Subjek mengetahui cara untuk mengatasi perasaan 

negatifnya, yaitu dengan berjalan-jalan, bercanda dengan 

teman dan keluarga, serta mendengarkan musik. Subjek 

menilai dirinya belum memiliki tubuh yang ideal karena 

terlalu gendut. Mendapat ejekan dari teman karena gendut 

membuat subjek menerima tubuhnya, sehingga subjek tidak 

marah pada temannya saat menerima ejekan tersebut. Di sisi 

lain, subjek merasa keadaan fisiknya yang terlalu gendut 

menjadi penghambat dirinya dalam menjalin pertemanan. 

Tubuh yang ideal di mata subjek adalah yang tidak gendut 

dan tidak kurus. Sosok ideal bagi subjek adalah orang yang 

dapat mengatur waktu, memiliki kecantikan dari dalam, 

mampu bertanggung jawab, serta memiliki tubuh ideal yang 

diinginkan subjek.  

Subjek mudah dekat dan memahami anak kecil, oleh 

karena itu subjek ingin menjadi seorang guru. Subjek senang 

mendengarkan orang lain, membantu dan membuat orang lain 

bahagia, melakukan yang terbaik serta memberikan saran 
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positif. Subjek kerap marah, membantah, dan bersikeras saat 

diberi nasihat. Subjek tidak melakukan perencanaan untuk 

beraktivitas sehari-hari karena takut apabila rencana yang 

dibuat gagal, namun subjek membuat rencana untuk masa 

depannya. Subjek ingin memiliki orang tua yang lengkap 

yang dapat menyayangi dan memanjakan dirinya. Subjek 

bersedia untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan 

umum dan memberikan yang terbaik. Subjek bersemangat 

jika diminta untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan 

karena mendapat pengalaman baru. Subjek senang mencari 

pengetahuan dan pengalaman baru untuk dirinya. 

Subjek merasa nyaman berada di rumah karena 

lingkungan rumahnya bukan merupakan perumahan yang 

individualis seperti perumahan pada umumnya. Subjek 

memiliki hubungan yang baik di lingkungan rumah dengan 

banyak bertegur sapa dan bertukar makanan. Subjek takut 

tertinggal pelajaran jika ia mengikuti kejuaraan basket karena 

tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Subjek tidak 

mengikuti latihan intensif, namun meluangkan waktu untuk 

bermain basket, menari, dan musik, serta mencuri waktu 

untuk membaca novel guna menyalurkan hobi membacanya. 

Subjek bersedia menerima kritik dari orang lain untuk 

membuat dirinya lebih baik lagi. Subjek ingin dinilai orang 

lain sebagai seseorang yang baik dan tulus ikhlas. Subjek 

tidak ingin ada orang yang membenci dirinya. Awalnya 
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subjek mengatakan bahwa dirinya merasa puas dan menerima 

diri apa adanya, namun di kesempatan selanjutnya subjek 

mengatakan dirinya belum bisa menerima diri sepenuhnya 

karena memiliki tubuh yang gendut. Menurut triangulasi, 

subjek akan mengeluh saat melihat tubuhnya yang gendut dan 

saat dirinya tidak memiliki uang.  

Subjek mengikuti kegiatan yang diadakan di 

lingkungan rumah. Subjek berusaha membuat orang lain 

senang dan menjadi yang terbaik bagi sekeliling. Subjek suka 

membagikan pengetahuan yang ia ketahui dan 

pengalamannya kepada orang lain. Menurut triangulasi, 

subjek adalah pendengar yang baik namun minder atau tidak 

percaya diri, tidak dapat mengontrol emosinya, mudah 

tersinggung, namun tidak menyimpan dendam. Subjek 

mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah. Hal ini mengakibatkan subjek juga 

mengalami kesulitan untuk mengekspresikan apa yang 

dipikirkan dan rasakan.  

Subjek rajin berdoa agar tidak mengalami perceraian 

seperti kedua orang tuanya. Subjek menerapkan ajaran agama 

seperti berserah kepada Tuhan, tidak membalas orang lain, 

mengasihi musuh seperti mengasihi dirimu sendiri, dan 

percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari meskipun 

tidak mudah. Subjek tetap mendoakan dan memberikan yang 

terbaik meskipun orang lain berlaku jahat. Subjek diajarkan 
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oleh gurunya untuk tetap berada di jalan kebenaran dan 

menerapkan hal tersebut. Menurut triangulasi, keluarga 

menanamkan pada subjek untuk berdoa dahulu sebelum 

makan. 

Subjek bersama kakak perempuan merawat kakeknya 

yang mengalami penurunan kesehatan. Subjek harus 

mengikuti kursus mata pelajaran sepulang sekolah  karena 

akan menghadapi ujian nasional dan merawat kakeknya yang 

sakit, sehingga subjek tidak mengambil waktu untuk bermain 

dengan teman sebaya. Subjek merasa malu dan ragu untuk 

memulai komunikasi dengan lingkungan maupun orang yang 

baru dikenal. Subjek tidak mengikuti kegiatan di luar sekolah 

karena menyadari bahwa mencari universitas bukanlah hal 

yang mudah dan dirinya harus fokus menghadapi ujian. 

Subjek menjaga perilaku dan sikapnya di sekolah untuk 

menghindari masalah dengan guru. 

Subjek kerap dibanding-bandingkan dengan orang lain 

oleh ibunya. Hal ini membuat subjek jengkel karena merasa 

usahanya tidak dianggap sekaligus termotivasi untuk menjadi 

lebih baik dari orang tersebut. Subjek tidak menyesali dan 

menerima perceraian kedua orang tuanya karena merasa tidak 

akan ada yang berubah jika ia memilih untuk tidak 

menerimanya. Subjek berusaha membuat keluarga dan orang 

lain senang dengan membuat kekonyolan, kejutan, dan 

memberikan yang terbaik. Subjek membutuhkan bantuan dan 
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pendapat sebagai bahan pertimbangan dari orang terdekat 

seperti keluarga dan teman untuk mengambil keputusan. 

Subjek kerap menyesal karena salah mengambil keputusan.  

Subjek ingin memperhatikan kesehatan, namun pada 

kenyataannya subjek kerap menunda dan tidak melaksanakan 

rencananya. Subjek menuntut dirinya untuk disiplin karena 

masih teledor dan meremehkan sesuatu. Subjek memutuskan 

untuk memiliki pekerjaan sebagai seorang guru. Menurut 

triangulasi, subjek belum seperti orang pada umumnya yang 

mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, namun subjek 

adalah orang yang kaku  terhadap sesuatu. Subjek terlihat 

lebih mudah bersosialisasi dengan orang yang jarang ditemui 

dan memiliki hubungan tidak terikat dengan subjek. Subjek 

akan marah apabila keinginannya tidak dipenuhi dan terjadi 

sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Subjek masih 

belum bisa mengambil keputusan untuk sesuatu yang besar 

atau penting karena mudah terpengaruh oleh orang lain. 

Subjek ingin menjadi pengacara agar dapat 

menegakkan keadilan dan membantu orang-orang yang tidak 

bersalah. Subjek merasa menjadi pengacara akan 

memudahkannya untuk mendapat pekerjaan. Subjek juga 

ingin menjadi guru karena melihat anak-anak di jaman 

sekarang memiliki karakter rusak seperti egois dan sikap 

individualis, maka dari itu subjek ingin mengubah karakter 

mereka. Tujuan hidup subjek adalah membawa keluarganya 
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berlibur bersama ke luar negeri, sukses, dan memberkati 

orang lain dengan membuat rumah singgah untuk orang-orang 

yang tidak memiliki rumah, memberi makan, serta 

membangun sekolah untuk orang-orang yang berkebutuhan 

khusus. 

Bagi subjek perubahan adalah langkah keluar dari zona 

nyaman namun subjek takut menghadapi perubahan yang 

mengakibatkan kegagalan bagi dirinya. Subjek sulit menerima 

perubahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyesuaikan diri. Subjek menghadapi perubahan yang 

terjadi dengan perasaan marah dan kecewa, sebelum akhirnya 

berusaha bangkit dalam waktu yang lama. Menurut 

triangulasi, kehilangan figur orang tua membuat 

ketidakseimbangan antara usia biologis subjek dengan usia 

psikologisnya. 

Perasaan iri dan sedih menyelimuti hati subjek setiap 

melihat keluarga lain yang masih lengkap, namun subjek tidak 

memiliki perasaan jengkel terhadap orang tuanya yang 

bercerai. Subjek merasa ditinggalkan oleh kedua orang tuanya 

sejak usianya tiga tahun karena perceraian. Subjek ingin dapat 

pergi dan melakukan sesuatu bersama keluarganya, Subjek 

pernah merasa kelahiran dirinya merupakan penyebab dari 

orang tuanya bercerai. Subjek juga pernah membayangkan 

dirinya tidak lahir ke dunia karena orang tuanya tidak 
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menikah. Subjek tertekan dan merasa tidak diterima oleh 

kakak perempuannya karena kerap di usir dari rumah.  

Subjek merasa malu dan tidak percaya diri jika 

berhadapan dengan orang yang baru dikenal. 

Ketidakpercayaan diri subjek terjadi karena rasa takut tidak 

diterima oleh orang lain disaat dirinya sudah memulai 

hubungan. Subjek teringat akan dirinya yang pernah dimarahi 

karena menangis tidak mau pulang saat bermain di mall dan 

pantat subjek dipukul menggunakan sapu lidi. Subjek dapat 

menerima tubuhnya yang gendut meskipun kerap mendapat 

ejekan dari teman-temannya. Subjek merasa ada orang lain 

yang tidak menyukai subjek karena mereka memandang fisik 

subjek yang gendut.  

Hal yang paling membuat subjek takut adalah 

kehilangan seseorang, gagal dan tidak diterima oleh orang 

lain, sedangkan perasaan negatif yang kerap muncul dalam 

keseharian subjek adalah perasaan takut dan sedih tanpa 

alasan yang jelas. Perasaan takut akan sesuatu yang belum 

terjadi kerap melanda subjek. Pengalaman subjek tidak naik 

kelas membuat subjek takut menghadapi kegagalan. Tidur di 

kamar yang berbeda dengan kakak perempuannya juga 

membuat subjek dilanda perasaan takut. Subjek juga takut jika 

dirinya dinilai salah bicara oleh orang lain. Subjek takut 

menghadapi kesendirian karena takut terjadi sesuatu karena 
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pernah mengalami bencana alam. Subjek takut sendirian di 

rumah.  

Subjek tidak mengikuti kejuaraan basket karena takut 

tidak bisa mengatur waktunya. Subjek mengalami kesulitan 

untuk mengendalikan perasaan takutnya, meskipun sudah 

mempersiapkan diri dengan belajar namun subjek tetap 

merasa takut menghadapi ujian. Subjek takut apabila dirinya 

salah bicara dan tidak memiliki teman kemudian menjadi 

kesepian. Subjek takut apabila orang lain memandang negatif 

fisiknya. Subjek merasa konfliknya dengan guru di sekolah 

yang menyebabkan dirinya tidak naik kelas adalah kegagalan 

pertama yang ia alami dalam hidup. Subjek merasa ragu dan 

tidak mampu masuk ke jurusan PGSD. Subjek menilai dirinya 

tidak akan bisa diterima di jurusan tersebut karena banyaknya 

saingan dan hambatan. 

Subjek menilai dirinya adalah orang yang suka 

memberi, menolong, dan memiliki sifat terbuka terhadap 

orang yang kesusahan. Awalnya subjek mengatakan bahwa 

dirinya merasa puas dan menerima diri apa adanya, namun di 

kesempatan selanjutnya subjek mengatakan dirinya belum 

bisa menerima diri sepenuhnya karena memiliki tubuh yang 

gendut. Subjek suka mengikuti kegiatan berorganisasi namun 

tidak memiliki komitmen untuk dapat bertahan. Subjek 

merasa belum menjadi seseorang yang bahagia karena masih 

memiliki banyak kekurangan. Menurut triangulasi, subjek 
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adalah orang yang pemarah dan kaku. Saat menghadapi 

masalah, subjek akan panik, tidak berpikir jernih, dan 

perasaannya akan terpengaruh. 

Subjek lebih dekat dengan kakek dan neneknya yang 

mengasuhnya sejak kecil. Triangulasi menyatakan bahwa 

subjek kehilangan figur kedua orang tuanya. Keluarga subjek 

memiliki budaya untuk bepergian bersama, berkumpul setiap 

ada hari libur. Subjek diharuskan untuk mengikuti kegiatan di 

gereja. Subjek memiliki hubungan yang dekat dan bahagia 

karena banyak menghabiskan waktu liburan bersama 

keluarga. Subjek menilai dirinya lebih dekat dengan 

neneknya. Saat kecil subjek hanya diperbolehkan untuk 

bermain bersama tetangga dan dalam jangka waktu yang 

ditentukan oleh keluarga. Subjek dibesarkan oleh kakek dan 

neneknya dengan kedisiplinan yang tinggi serta kasih sayang 

yang seimbang. Subjek mendapat hukuman serta didikan yang 

keras dari kakek dan neneknya seperti dimarahi dan dipukul 

menggunakan benda tumpul.  

Komunikasi subjek dengan ayah dan ibunya mulai 

terjalin saat subjek duduk di bangku SMA. Kontak yang 

terjadi hanya sebatas komunikasi melalui telepon genggam. 

Saat ibu subjek pulang ke Indonesia, subjek sempat tidak 

mengenali ibunya karena tidak pernah berkomunikasi secara 

langsung. Subjek memilih untuk tidak peduli dengan 

perceraian orang tuanya, karena merasa memiliki dan lebih 
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dekat dengan kakek serta neneknya. Terbiasa sendiri 

membuat subjek merasa tidak kehilangan kedua orang tuanya, 

namun subjek kerap merenung dan membayangkan 

bagaimana rasanya jika memiliki keluarga lengkap dan dapat 

bepergian bersama. Subjek menyatakan bahwa dirinya ingin 

memiliki ayah lagi agar dapat berkumpul seperti keluarga 

lain. 

Subjek tidak pernah mendapatkan dukungan dari ayah 

karena tidak adanya komunikasi namun mendapat dukungan 

penuh dari ibu. Subjek diberikan target dari ibu untuk 

memiliki pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan orang 

tuanya. Target dari ibu memotivasi subjek, namun kerap 

membuat subjek takut apabila tidak dapat memenuhi target 

tersebut. Subjek mendapat teguran dari ibu jika melakukan 

kesalahan. Ibu subjek kerap membanding-bandingkan subjek 

dengan orang lain. Subjek berpendapat, kemampuan setiap 

orang berbeda, namun orang tuanya justru membandingkan 

dengan hal yang melebihi kemampuan subjek. Subjek 

mendapat tanggapan yang tidak ia inginkan dari ibunya setiap 

menceritakan masalah.  

Subjek ingin dimengerti namun yang terjadi justru 

dimarahi oleh ibunya. Menurut subjek, ibunya tidak 

memahami kebutuhan subjek, terutama dalam hal keuangan. 

Subjek meminta uang tambahan, tapi justru dimarahi oleh ibu 

karena tidak dapat mengatur uang dengan baik. Subjek ingin 
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ibunya memahami bahwa dirinya dapat berubah, 

mendengarkan cerita subjek, dan memberikan respon yang 

baik atas sesuatu yang subjek inginkan. Subjek menerapkan 

ajaran untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dari 

keluarga untuk dijadikan pedoman hidup. 

Subjek memiliki dua orang sahabat yang membuat 

subjek mendapatkan pengalaman menyenangkan dan subjek 

menjaga komunikasi tetap terjalin meskipun tinggal di kota 

yang berbeda. Subjek suka mengikuti kegiatan di sekolah 

seperti PMR dan menari kemudian di gereja seperti pelayanan 

tambourine maupun lingkungan karena merasa mendapat 

banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman baru. Hubungan 

subjek dengan warga di lingkungan rumah tidak terlalu akrab, 

namun subjek terbiasa mengikuti kegiatan yang diadakan di 

lingkungan tempat tinggal dan berbaur dengan bertegur sapa 

serta ikut merayakan hari besar agama lain. 

Mengalami masalah dengan teman membuat subjek 

merasa tertolak. Subjek menilai anak-anak pada jamannya 

memiliki kebiasaan melakukan tindakan kekerasan fisik 

maupun verbal, termasuk teman-temannya di sekolah. Subjek 

pernah mengalami bullying dan mendapat perbedaan perilaku 

dari teman-teman karena badannya yang gendut. Subjek 

pernah difitnah sebagai orang yang menusuk dari belakang 

oleh teman yang sekarang disebut subjek sebagai mantan 

sahabat. Mantan sahabatnya tersebut mendukung subjek 
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dalam hal apapun, namun juga membicarakan hal-hal buruk 

mengenai subjek kepada teman dan keluarga subjek. Kejadian 

ini membuat subjek tidak ingin menjalin komunikasi lagi 

dengan orang tersebut. Subjek merasa banyak temannya yang 

tidak suka melihat subjek bahagia sehingga memperlakukan 

subjek dengan tidak menyenangkan. Subjek tidak mudah 

merasa nyaman dengan orang lain.  

Subjek merasa orang lain menilainya sebagai 

pendengar yang baik, mudah beradaptasi, tegas namun mudah 

mengubah keputusan dan memiliki perasaan yang sensitif, 

sedangkan keluarga menilai dirinya sebagai orang yang 

pemarah namun ceria dan bertanggung jawab. Subjek meniru 

perjuangan yang dilakukan oleh salah satu miliarder negara 

Singapura. Subjek mendiamkan orang yang melakukan 

kesalahan dan meluapkan kekesalannya jika merasa orang 

tersebut sudah keterlaluan dengan memarahi dan memukul. 

Subjek kecewa karena temannya merebut orang yang disukai 

subjek, sehingga membuat subjek enggan untuk mengenalkan 

orang yang disukainya kepada temannya lagi. Kejadian 

tersebut membuat subjek menutup diri dari lawan jenis. Jatuh 

cinta membuat subjek termotivasi untuk melakukan program 

diet dan mendapat dukungan positif. 

Subjek pernah mengalami masalah kesalahpahaman 

saat duduk di sekolah dasar, yaitu ada salah satu guru yang 

tidak menyukai subjek dan membuatnya tidak naik kelas. 
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Menurut subjek, guru tersebut mengajarkan hal-hal 

keagamaan pada siswa namun tidak menerapkan di 

kehidupannya sendiri. Subjek merasa tertekan saat melakukan 

kewajiban yang ditentukan sekolah karena mendapatkan 

perlakuan yang semena-mena dari gurunya. Subjek harus 

menemui gurunya untuk melengkapi tugasnya menjelang 

ujian akhir, namun yang terjadi justru guru-gurunya tidak 

mudah ditemui, terkesan sengaja menghilang dan 

menyalahkan subjek apabila sudah mendekati tenggat waktu.  

Subjek menyukai mata pelajaran Matematika karena 

memiliki guru Matematika yang tidak membosankan, 

memotivasi subjek untuk berjuang dan mengajarkan firman 

Tuhan di sela-sela pelajaran. Subjek mendapat bantuan dari 

guru dan teman-temannya apabila menemui kesulitan dalam 

belajar. Subjek menguasai mata pelajaran Matematika, 

Sosiologi, dan Ppkn di sekolah. Subjek suka menyanyi dan 

mengikuti pelatihan vokal di sekolah. Subjek memiliki 

kemampuan menari dan menerapkannya untuk pelayanan di 

gereja serta sebagai sarana untuk melampiaskan kekesalan. 
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3. Subjek 3 

a. Identitas 

Nama    : IG 

Usia   : 18 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Banyumanik, Semarang 

Pendidikan  : SMA 

Hobi   : Bermain alat musik gitar 

Cita-cita  : tidak ada pandangan 

Kelebihan  : Bermain gitar 

Kekurangan  : Malas, emosional, susah bergaul 

Jumlah saudara : 2; L:2 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2017, peneliti 

bertemu dengan subjek di salah satu kedai kopi Semarang 

untuk memastikan ulang persetujuan subjek menjadi 

responden dalam penelitian ini. Subjek meminta 

wawancara ini dilaksanakan di rumahnya yang berada di 

daerah Banyumanik, kota Semarang. Subjek juga 

menginginkan waktu yang tidak terlalu panjang untuk 

setiap pertemuan, oleh karena itu wawancara peneliti 

dengan subjek IGK terbagi menjadi 8 kali pertemuan. 

Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, peneliti 

sampai di rumah subjek pada pukul setengah lima sore. 
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Subjek menyambut peneliti dan mempersilahkan duduk di 

tempat duduk teras rumah. Pada saat itu subjek berpakaian 

rapi, yaitu kaos polos berwarna abu-abu dan celana 

panjang. Subjek berpostur tubuh tinggi, badan kurus dan 

rambut lurus pendek.  

Subjek masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dengan 

membawakan air mineral dalam gelas untuk peneliti. 

Subjek meminta ijin untuk mempersiapkan diri dahulu 

sebelum wawancara dilaksanakan. Tepat pukul 5 sore, 

subjek mempersilahkan peneliti untuk pindah ke ruang 

tamu dan memulai wawancara. 

Ditengah sesi wawancara, ada tetangga subjek yang 

datang mencari ayahnya, kemudian ayahnya bertanya 

siapa tetangga tersebut. Subjek mengatakan dirinya tidak 

mengetahui siapa orang tersebut. Saat ayah subjek 

kembali, beliau mengatakan bahwa orang tersebut adalah 

tetangga sebelah kanan rumah subjek. Peneliti melihat 

suasana lingkungan tempat tinggal subjek memang ramai 

namun subjek jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar. 

Pada sesi kedua yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 

21 September 2017 sampai sesi kedelapan di hari Rabu 

tanggal 27 September 2017, subjek selalu tepat waktu 

dalam memulai wawancara. Subjek selalu mengenakan 

kaos polos dan berganti warna setiap harinya. 
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Selama wawancara berlangsung, subjek menjawab 

pertanyaan dengan tegas dan kerap mengulang pertanyaan 

peneliti. Subjek terlihat sulit untuk duduk tenang selama 

sesi wawancara. Hal ini terlihat dari seringnya subjek 

berdiri dan melakukan sesuatu seperti mengambil minum, 

memindah barang, membuka atau menutup jendela, 

mengambil telepon genggam dari sebuah ruangan, 

kemudian mengembalikannya dan masih banyak lagi. 

Perubahan raut wajah dan emosi subjek kerap terjadi, 

terlebih saat ada pertanyaan maupun jawaban yang 

berkaitan dengan orang tua subjek. Subjek kurang 

menunjukkan sikap percaya diri, hal ini terlihat saat subjek 

menghindari kontak mata dengan peneliti dan ragu-ragu 

dalam menjawab pertanyaan mengenai kelebihan maupun 

sisi positif dirinya. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, subjek 

adalah orang yang tertutup dan acuh tak acuh terhadap 

sekitar. Hal ini dapat dilihat dari upaya peneliti untuk 

memancing jawaban subjek. Secara keseluruhan, subjek 

menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan langsung 

pada inti jawaban namun emosinya akan naik saat 

menghadapi pertanyaan yang dirasa subjek kurang 

menyenangkan. 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang 
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(1) Masa Anak-Anak 

Subjek merupakan anak kedua dari tiga 

bersaudara. Hubungan subjek dengan keluarga 

menyenangkan, tidak ada masalah, dan bagaikan 

keluarga harmonis. Komunikasi antara subjek, 

saudaranya, dan orang tua berjalan dengan lancar. 

Orang tua subjek masih satu rumah, tidak pernah 

bertengkar, dan kerap jalan-jalan bersama. 

Kepercayaan subjek dan keluarga adalah Islam, 

kemudian pindah Katolik saat subjek berusia 9 

bulan. 

Keluarga menilai subjek sebagai anak yang 

sangat bandel. Subjek memiliki banyak teman baik 

di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah. 

Subjek mendapatkan banyak pengalaman 

menyenangkan bersama teman-teman masa 

kecilnya seperti mencuri buah mangga milik 

tetangga dan ketahuan. Subjek menilai dirinya di 

masa kecil adalah anak yang baik dan tidak pernah 

bertengkar dengan teman. 

(2) Masa Remaja – Sekarang 

Keadaan keluarga di masa remaja subjek 

berbanding terbalik dengan masa kecilnya. 

Keyakinan subjek dan keluarga adalah Katolik. 

Sebelum perceraian orang tuanya, subjek kerap 
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merasa takut untuk melakukan sesuatu, karena 

apabila subjek salah bertindak, maka ibunya akan 

memarahi dan memukul subjek. Subjek lebih 

memilih diam dari pada mengajak bicara ibunya 

karena ia akan dipukul jika salah bicara. 

Subjek mendapatkan pengalaman 

menyenangkan bersama keluarga sebelum orang 

tuanya bercerai seperti pergi bersama, menonton 

film, berdoa dan makan bersama. 

Menurut triangulasi, orang tua subjek kerap 

bertengkar sebelum perceraian terjadi. Subjek tidak 

pernah menceritakan masalahnya pada orang lain 

namun hanya diam dan memendam masalahnya 

sendiri. 

b) Perceraian Orang Tua 

Subjek tidak lagi menjalin komunikasi dengan 

ibunya pasca perceraian. Menurut subjek, perceraian 

adalah perpisahan orang tua yang disahkan oleh 

negara. Orang tua subjek bercerai saat subjek duduk di 

bangku SMP. Setelah perceraian, subjek tinggal 

bersama ayah dan kedua saudaranya di kota Semarang. 

Bagi subjek, perilaku kasar ibu menjadi penyebab 

perceraian orang tuanya.  

Subjek lega karena orang tuanya bercerai tetapi 

juga sedih dan kaget dengan perubahan mendadak 
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yang terjadi di keluarganya, kesenangan keluarganya 

tiba-tiba menghilang. Awalnya subjek merasa 

bimbang, antara menerima perceraian orang tuanya 

atau tidak, namun akhirnya subjek memaksa diri untuk 

dapat menerima perceraian tersebut. 

c) Aspek Konsep Diri 

(1) Aspek Kognitif 

Subjek merasa pendapat dirinya sebagai anak 

tidak akan didengar apalagi dijadikan pertimbangan 

oleh orang tuanya. Subjek menilai dirinya adalah 

orang yang mudah memutuskan sesuatu tanpa 

membutuhkan waktu yang lama. Subjek memiliki 

hobi bermain gitar dan bermain telepon genggam. 

Jalan-jalan atau bermain permainan di telepon 

genggam adalah hal yang biasa subjek lakukan 

untuk mengatasi perasaan mengganggu di hatinya. 

Subjek tidak tertarik mengikuti kegiatan 

berorganisasi karena merasa dirinya akan terganggu 

dengan teman-teman yang tergabung di kegiatan 

tersebut. Subjek menilai tubuh yang ia miliki 

bukanlah tubuh yang ideal, karena terlalu kurus 

untuk seorang laki-laki. Subjek menuntut dirinya 

untuk memiliki tubuh yang bagus. 

Subjek merasa dirinya tidak memiliki 

keunggulan di bidang apapun dan permainan 
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gitarnya juga bukan sesuatu yang luar biasa. Subjek 

memahami bahwa sukar makan membuat tubuhnya 

menjadi kurus. Subjek membuat rencana untuk 

beraktivitas dalam sehari. 

Subjek lebih suka menyimpan masalahnya 

sendiri dari pada menceritakannya kepada keluarga 

maupun teman. Subjek tidak menyukai hal-hal yang 

rumit, sehingga saat menghadapi perubahan, subjek 

langsung membuat rencana baru. 

Menurut triangulasi, subjek selalu 

merencanakan segala sesuatu yang akan 

dilakukannya. 

(2) Aspek Afektif 

Subjek mampu bermain gitar namun menolak 

untuk menunjukkan permainan gitarnya karena 

malu dan merasa kemampuannya biasa saja. Tubuh 

ideal yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki 

menurut subjek adalah yang memiliki fisik bagus, 

yaitu tinggi, kekar, dan berotot. 

Subjek ingin memiliki tubuh seperti yang 

dimiliki oleh seorang artis Indonesia yaitu Deddy 

Corbuzier dan artis Hollywood yaitu Dwayne 

Johnson yang terlihat keren dan macho. 

Alasan subjek mengikuti perlombaan adalah 

untuk membuat bangga orang tuanya, maka dari itu 
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perceraian orang tuanya membuat subjek tidak lagi 

tertarik mengikuti perlombaan. Subjek menolak 

menunjukkan kemampuan bermain gitarnya di 

depan orang lain karena malu dan takut membuat 

suara yang fals. Subjek senang karena sudah 

menjadi diri sendiri yang dapat mengambil 

keputusan untuk bekerja maupun tidak.  

Subjek lebih memilih menjadi dirinya sendiri 

dari pada meniru orang lain. Subjek memperhatikan 

kesehatan pribadinya dengan olahraga dan makan 

makanan yang sehat. Subjek sudah menerima diri 

sepenuhnya, namun ingin mengubah dirinya 

menjadi lebih baik lagi. Subjek menginginkan 

orang lain melihat dirinya sebagai pribadi yang 

tidak memiliki banyak peraturan, tidak banyak 

berbicara tapi langsung melakukan. 

Menurut triangulasi, subjek kerap mengeluhkan 

badannya yang kurus dan membanding-bandingkan 

tubuhnya dengan tubuh orang lain yang lebih kurus 

maupun dengan yang lebih gendut. 

(3) Aspek Sosial 

Menurut triangulasi, subjek merupakan individu 

yang memperhatikan keluarganya namun subjek 

memilih untuk menarik diri dari lingkungan karena 
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merasa direpotkan oleh teman. Subjek kerap marah 

namun selalu menahan emosinya.  

Triangulasi merasa kasihan kepada subjek 

karena selalu memendam masalahnya sendiri. 

Kebahagiaan subjek hanya tampak diluarnya saja, 

karena triangulasi kerap melihat subjek sedang 

termenung dan wajahnya terlihat sedih. 

(4) Aspek Religius 

Subjek berusaha untuk mengampuni orang lain 

dan tidak menyimpan dendam. 

(5) Aspek Independen 

Subjek mengambil keputusan dalam waktu yang 

cepat dengan menimbang tingkat kepentingan dari 

pilihan-pilihan yang ada. Subjek enggan mengikuti 

kegiatan organisasi baik di rumah maupun sekolah 

karena tidak menyukai hal-hal yang rumit dan 

merepotkan. 

Subjek lebih menyukai kesendirian  dan 

bermain gitar atau telepon genggam dari pada 

berada di keramaian. Subjek menolak untuk bekerja 

karena tidak memiliki motivasi.  

Subjek akan mencontek apabila tidak dapat 

mengerjakan soal pada saat ujian. Subjek belajar 

untuk menghadapi dan menerima banyak 

perubahan yang terjadi setelah perceraian orang 
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tuanya, meskipun sangat berat. Subjek tidak pernah 

menyesali semua keputusan yang ia buat.  

Subjek pernah memutuskan untuk membolos 

sekolah dan menerima konsekuensinya yaitu tidak 

naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. Subjek 

menghadapi konsekuensi dari keputusannya 

tersebut dengan tidak pindah sekolah saat tinggal 

kelas. Subjek lebih memilih untuk nyaman berada 

di rumah bermain permainan telepon genggam atau 

bermain gitar, dari pada pergi bersama teman. 

Subjek bersikap acuh tak acuh, namun 

mengusahakan berbagai cara untuk dapat terhindar 

dari konflik dengan teman. 

Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 

mudah menyesuaikan diri dalam keseharian karena 

sifat masa bodoh yang dimilikinya. Subjek 

cenderung suka mengatur dan memutuskan segala 

sesuatunya. 

(6) Aspek Futuristik 

Subjek tidak ingin memiliki pacar karena takut 

jika ia mengulangi apa yang orang tuanya alami. 

Subjek ingin menikmati hidup dan belum 

memikirkan serta menetapkan tujuan hidupnya atau 

cita-cita. Subjek memiliki bentuk tubuh yang ingin 

dicapai.  
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Subjek tidak ingin dirinya mengulangi 

perceraian yang dilakukan orang tuanya di masa 

depan. Subjek menilai dirinya adalah orang yang 

bebas, sehingga ingin menjadi seorang pengusaha 

yang tidak terikat terhadap sesuatu dan tidak 

memiliki banyak peraturan yang harus ditaati. 

(7) Aspek Maturitas 

Kerap menghadapi perubahan membuat subjek 

terbiasa dan langsung membuat rencana baru. 

Subjek memahami orang tuanya yang sedih akibat 

perceraian, sehingga tidak mempedulikannya saat 

ia tidak naik kelas.  

Perceraian orang tua subjek menjadi titik balik 

terbesar dalam hidupnya karena kenyamanan serta 

kehangatan yang ada di dalam rumahnya tiba-tiba 

hilang dalam sekejap dan berubah menjadi perang 

dingin. Perasaan kecewa karena ada keadaan yang 

berubah tidak akan mengubah apapun, karena itu 

subjek menerima semua yang terjadi.  

Menurut triangulasi, perceraian orang tua 

membuat subjek menjadi orang yang dewasa.  

d) Faktor Konsep Diri 

(1) Faktor Afeksi 

Subjek merasa senang saat dapat pulang 

kampung bersama keluarga dengan mengendarai 
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mobil. Berlibur bersama keluarga menjadi 

pengalaman menyenangkan bagi subjek. Subjek 

merasa masa-masa menyenangkannya berubah 

menjadi buruk saat ibunya mulai berlaku kasar dan 

suka membentak. Subjek kerap tidak masuk 

sekolah, adu jotos dengan teman, dan mendapatkan 

pengalaman buruk, yaitu tidak naik kelas. 

Perceraian orang tuanya menjadi penyebab subjek 

tidak naik kelas. 

Subjek merasa takut dan sebal terhadap 

perempuan karena mengingatkannya pada sosok 

ibu. Subjek merasa kasihan pada ayahnya yang 

hanya diam saja saat bertengkar dengan ibunya. 

Subjek tidak peduli dengan perceraian orang tuanya 

karena merasa dirinya juga tidak dipedulikan oleh 

orang tuanya. Keputusan bercerai orang tuanya 

dirasa subjek tidak melibatkan dirinya dan kedua 

saudaranya.  

Subjek teringat akan perasaan malunya saat 

pertengkaran ayah dan ibu membuat ketua RT 

setempat datang ke rumahnya karena tetangga 

sekitar rumah subjek merasa terganggu. Subjek 

merasa sedih, kaget, dan terpukul dengan 

perceraian tersebut, serta prihatin terhadap ibu. 

Subjek menilai ibunya memiliki banyak masalah 
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namun tidak menceritakan masalah tersebut karena 

subjek masih kecil.  

Subjek memilih diam dan tidak memulai 

pembicaraan terlebih dahulu dengan orang yang 

baru dikenal, karena takut pembicaraannya dinilai 

garing. Subjek tidak memiliki rasa takut terhadap 

sesuatu, namun kerap dilanda perasaan gelisah, 

seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya dan 

bingung tanpa sebab yang jelas. 

Perceraian orang tuanya membuat subjek tidak 

lagi mendapatkan pengalaman menyenangkan dari 

keluarga. Subjek merasa dirinya tidak dipedulikan 

dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya 

karena hanya didiamkan saat tidak naik kelas.  

Perceraian orang tuanya membuat subjek tidak 

lagi tertarik mengikuti perlombaan. Subjek merasa 

malas mengikuti kegiatan di sekolah. Subjek 

mengingat dengan jelas saat guru agamanya di 

sekolah dasar menghukum subjek dengan hormat 

ke bendera dan menghadap ke matahari, kemudian 

di tendang serta di lempar penghapus karena subjek 

tidak mau mengikuti pelajaran agama yang berbeda 

dengan agamanya. 

Subjek menolak untuk menunjukkan permainan 

gitarnya karena merasa malu dan tidak percaya diri 
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jika tampil di depan banyak orang. Subjek dapat 

mengendalikan perasaannya saat akan menghadapi 

ujian, belajar maupun tidak belajar sama-sama 

santai. 

Timbul perasaan benci di hati subjek terhadap 

ayah dan ibunya yang memilih untuk bercerai, 

namun subjek berusaha untuk memaafkan kedua 

orang tuanya. 

Subjek senang karena sepenuhnya menjadi diri 

sendiri yang dapat mengambil keputusan untuk 

bekerja maupun tidak. Subjek senang dan puas 

karena dapat menjadi diri sendiri tanpa meniru 

orang lain. Subjek sudah menerima diri 

sepenuhnya, namun ingin mengubah dirinya 

menjadi lebih baik lagi. 

Subjek menilai dirinya adalah orang yang 

ramah, tidak pendendam namun cuek. Subjek 

memiliki emosi marah yang mudah tersulut dan 

meluap-luap. Subjek mengandalkan perasaannya 

sebagai acuan dalam menentukan sesuatu dan 

berperilaku. Subjek sudah merasa bahagia dengan 

diri sendiri dan kehidupannya, namun merasa 

belum bahagia jika mengingat keluarganya yang 

tidak utuh. 
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Menurut triangulasi, subjek terlihat marah saat 

perceraian orang tuanya terjadi. Perceraian orang 

tua membuat sikap subjek berubah, dari yang 

menyenangkan menjadi penyendiri dan malas untuk 

belajar sehingga tidak naik kelas. Subjek 

mengatakan pada triangulasi bahwa dirinya sangat 

kecewa terhadap orang tuanya. Subjek adalah 

individu yang acuh tak acuh dan emosinya mudah 

tersulut, namun memiliki kepekaan terhadap 

keadaan sekitar. 

Menurut triangulasi, subjek menjadi minder saat 

menceritakan ibu dari temannya yang baik dan 

merasa temannya beruntung karena memiliki ibu 

yang baik. Subjek kerap mengeluhkan badannya 

yang kurus. Subjek dapat mengontrol emosinya saat 

marah. 

(2) Faktor Keluarga 

Subjek dan keluarga memiliki budaya dan 

kebiasaan pulang ke kampung halaman untuk 

mengunjungi sanak saudara setiap liburan hari raya 

Idul Fitri. Subjek juga diharuskan untuk mencuci 

piringnya sendiri. 

Subjek menggambarkan suasana rumah seperti 

di neraka, tidak nyaman dan membuat subjek tidak 

ingin pulang. Hal ini disebabkan oleh orang tua 
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subjek yang kerap bertengkar dan adu mulut. 

Subjek juga menyebut suasana rumahnya seperti 

keadaan saat perang dingin dan suasana tersebut 

berlanjut meskipun ibunya pergi dari rumah. 

Subjek memiliki hubungan yang dekat dengan 

kedua saudara laki-lakinya. Ayah subjek menjadi 

pendiam dan hanya berbincang seadanya dengan 

subjek setelah perceraian. Subjek menilai ayahnya 

mulai sibuk dengan urusannya sendiri. Subjek tidak 

ingin mengetahui maupun menghubungi ibunya 

lagi. Pengalaman pahit bersama orang tuanya lebih 

dominan dibanding pengalaman yang 

menyenangkan.  

Setelah perceraian, subjek dan keluarga hanya 

mengunjungi keluarga besar dari ayah. Kesibukan 

dan sifat pendiam ayahnya membuat hubungan 

subjek menjadi renggang, sedangkan subjek tidak 

lagi berkomunikasi dengan ibunya. Semuanya 

dimulai saat ayah dan ibu subjek kerap bertengkar, 

kemudian ibu subjek pergi meninggalkan rumah, 

diikuti dengan datangnya surat perceraian dari 

pengadilan. 

Perceraian orang tuanya membuat subjek 

menjadi malas, nilainya yang bagus menjadi jelek, 

dan berakhir dengan tidak naik kelas. Ibu subjek 
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kerap melempar barang, membuang makanan, dan 

berteriak-teriak sampai membuat tetangga sekitar 

mendatangi rumahnya. Subjek dan kakaknya kerap 

dibangunkan oleh ibunya dengan cara diguyur air. 

Subjek kerap melihat orang tuanya bertengkar, 

marah, dan adu mulut, namun ayah subjek hanya 

diam dan tidak melawan. Perceraian membuat 

hubungan subjek dengan kedua orang tuanya 

renggang, tidak ada komunikasi yang terjalin. 

Subjek menggambarkan situasi di rumah seperti 

perang dingin. 

Melihat orang tuanya bercerai membuat subjek 

menjaga jarak dengan lawan jenis, terlebih dengan 

orang yang disukai subjek. Subjek merasa takut dan 

trauma terhadap perempuan karena terbayang sosok 

ibunya. Timbul perasaan benci serta marah di hati 

subjek kepada ibunya yang kasar dan kepada 

ayahnya yang dirasa subjek tidak dapat menghadapi 

ibu. Subjek menilai, ayahnya sebagai figur kepala 

keluarga namun hanya diam saat menghadapi 

ibunya. Di mata subjek, orang tuanya adalah orang 

tua yang egois.  

Ayahnya hanya mengajak subjek berbicara saat 

membutuhkan saja. Subjek dimarahi oleh ayahnya 

jika meminta uang. Saat subjek tidak naik kelas, 
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orang tua subjek hanya diam dan tidak memberikan 

dukungan maupun teguran. Subjek merasa orang 

tuanya mengacuhkan dirinya. Kedua saudara 

subjeklah yang memberi perhatian untuk subjek. 

Subjek tidak diberi target oleh orang tuanya.  

Subjek memilih untuk tidak melanjutkan 

sekolah dan menjadi pengangguran, namun pilihan 

subjek tersebut tidak dipedulikan oleh ayahnya. 

Apapun yang subjek lakukan, baik benar maupun 

salah, tidak mendapat tanggapan apapun dari 

ayahnya. Subjek mendapatkan perhatian dari kakak 

laki-lakinya. 

Subjek berusaha menerapkan ajaran orang 

tuanya untuk selalu mengampuni orang yang 

melakukan kesalahan meskipun sulit. Ayah subjek 

tidak mengijinkannya untuk membawa teman 

perempuan ke rumah, subjek menilai ayahnya takut 

jika subjek berbuat yang tidak senonoh.  

Menurut triangulasi, peraturan dari ayahnya 

membuat subjek semakin menolak untuk memiliki 

hubungan yang dekat dengan lawan jenis. Subjek 

memiliki kepedulian dan perhatian kepada 

keluarganya. 

(3) Faktor Sosial 
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Semenjak perceraian orang tuanya, keluarga 

menilai subjek berubah menjadi anak yang 

pendiam. Subjek tidak lagi memiliki teman di 

lingkungan rumah akibat kesibukan masing-masing 

individu. Subjek merasa tidak nyaman jika 

memiliki sahabat karena dirinya lebih menyukai 

kesendirian. 

Subjek tidak suka direpotkan oleh orang lain 

dengan mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak 

orang. Subjek merasa tidak nyaman dengan 

kebiasaan di lingkungan masyarakat yang suka 

menyalahkan dan mencampuri urusan kehidupan 

orang lain. 

Subjek lebih memilih berada di rumah dari pada 

pergi bersama teman karena bagi subjek teman itu 

merepotkan dan memiliki banyak kemauan, seperti 

mengharuskan subjek untuk selalu datang setiap 

mereka pergi bersama. Apabila subjek biasanya 

datang, tapi hari itu tidak datang, maka pada hari 

selanjutnya subjek tidak dianggap teman lagi. 

Orang lain tidak terlalu mempedulikan subjek 

karena ia terlalu cuek. Subjek dinilai galak dan 

kasar oleh teman perempuan yang menolak 

cintanya. Subjek pernah menerima ejekan tulang 
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berjalan karena tubuhnya yang kurus. Hal inilah 

yang memicu subjek untuk berolahraga. 

Subjek menyadari bahwa orang lain menilai 

dirinya cuek dan pemarah. Subjek merasa tidak ada 

sosok orang lain yang pantas untuk ia tiru. Subjek 

bersikap tidak peduli terhadap orang lain yang 

melanggar aturan, subjek baru akan bertindak jika 

orang tersebut merugikan dirinya. 

Subjek tidak tertarik mengikuti kegiatan di 

lingkungan masyarakat dan sekolah karena dinilai 

rumit dan terlalu mengikat. Persaingan tidak sehat 

juga menjadi salah satu faktor yang membuat 

subjek enggan mengikuti kegiatan maupun 

organisasi. Hal ini disebabkan oleh pengalaman 

subjek saat duduk di bangku SMP, subjek menjadi 

anggota OSIS dan melihat anggota lain tidak 

berusaha untuk melakukan yang terbaik, namun 

mencari muka kepada ketua OSIS.  

Subjek tidak merasa nyaman berada di 

lingkungan yang memiliki banyak peraturan ketat 

seperti sekolah, selain itu subjek melihat banyak 

guru yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini 

membuat subjek semakin tidak betah berada di 

sekolah. 
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Subjek belum memiliki keinginan untuk 

menjalin hubungan dengan teman maupun 

hubungan spesial dengan lawan jenis. Subjek 

beranggapan, hubungan pertemanan membutuhkan 

timbal balik, dan subjek tidak menyukai hal 

tersebut.  

Subjek merasa dirinya memiliki hubungan yang 

baik dengan teman karena ia selalu berusaha untuk 

menghindari konflik. Subjek beranggapan orang 

lain tidak menyukainya karena ia memiliki sikap 

acuh dan pemarah. 

Menurut triangulasi, subjek hanya bersikap acuh 

tak acuh terhadap orang lain yang bukan 

keluarganya. Subjek pandai bersosialisasi namun 

justru menutup diri. 

(4) Faktor Fisik  

Subjek percaya diri saat memiliki pacar karena 

merasa „laku‟ dan kembali malas saat hubungannya 

sudah berakhir. Subjek belum memiliki keinginan 

untuk menjalin hubungan dengan teman maupun 

hubungan spesial dengan lawan jenis. Subjek 

beranggapan, hubungan pertemanan membutuhkan 

timbal balik, dan subjek tidak menyukai hal 

tersebut. 

(5) Faktor akademik 
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Subjek senang mengikuti perlombaan karena 

pernah memenangkan lomba mata pelajaran saat 

duduk di bangku SD. Subjek menyukai pelajaran 

matematika karena ada seorang guru yang baik dan 

membimbing subjek belajar matematika. 

Subjek menilai dirinya tidak pandai dalam mata 

pelajaran bahasa inggris karena pernah disebut 

sangat bodoh oleh guru bahasa inggrisnya. Subjek 

pernah membuat suara fals saat bermain gitar di 

depan kelas pelajaran seni budaya sehingga 

membuatnya malu. 

(6) Faktor Kemampuan  

Subjek mengikuti kegiatan band untuk 

menyalurkan hobi bermusiknya. Subjek memiliki 

kemampuan untuk dapat tepat waktu dan bermain 

gitar, kemampuannya tersebut diterapkan dalam 

keseharian. Subjek mengasah kemampuan bermain 

gitarnya dengan mengikuti kursus musik. 

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Tinggal 

di kota Semarang bersama orang tua dan dua saudara laki-

lakinya. Saat kecil, hubungan dan komunikasi antara subjek 

dengan orang tua serta saudaranya harmonis. Subjek juga 

mendapatkan pengalaman menyenangkan bersama keluarga 

seperti pergi bersama, menonton film, berdoa dan makan 
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bersama. Kepercayaan subjek dan keluarga adalah Islam, 

kemudian pindah Katolik saat subjek berusia 9 bulan. Subjek 

memiliki banyak teman serta pengalaman menyenangkan 

bersama teman dari lingkungan tempat tinggal dan sekolah.  

Menurut subjek, perceraian adalah perpisahan orang 

tua yang disahkan oleh negara. Orang tua subjek bercerai saat 

subjek duduk di bangku SMP. Setelah perceraian, subjek 

tinggal bersama ayah dan kedua saudaranya di kota 

Semarang. Bagi subjek, perilaku kasar ibu menjadi penyebab 

perceraian orang tuanya. Subjek tidak menjalin komunikasi 

dengan ibunya pasca perceraian.  

Sebelum perceraian terjadi, subjek kerap merasa takut 

untuk melakukan sesuatu, karena apabila subjek salah 

bertindak maupun berbicara, maka ibunya akan memarahi dan 

memukul subjek. Subjek tidak pernah menceritakan 

masalahnya pada keluarga maupun teman dan hanya diam. 

Menurut triangulasi, subjek selalu memendam masalahnya 

sendiri. Subjek lega karena orang tuanya bercerai tetapi juga 

sedih dan kaget dengan perubahan mendadak yang terjadi di 

keluarganya. Awalnya subjek merasa bimbang, namun subjek 

memaksa diri untuk dapat menerima perceraian tersebut. 

Subjek merasa pendapatnya sebagai anak tidak didengar dan 

dijadikan pertimbangan oleh orang tuanya. Subjek mengikuti 

perlombaan akademik untuk membuat bangga orang tuanya, 
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maka dari itu perceraian orang tuanya membuat subjek tidak 

lagi tertarik mengikuti perlombaan. 

Subjek menilai dirinya adalah orang yang mudah 

memutuskan sesuatu dalam waktu yang cepat dengan 

menimbang tingkat kepentingan dari pilihan-pilihan yang ada. 

Subjek memiliki hobi bermain gitar dan bermain telepon 

genggam namun subjek merasa tidak memiliki keunggulan di 

bidang apapun. Subjek mampu bermain gitar namun menolak 

untuk menunjukkan permainan gitarnya di depan orang lain 

karena malu, takut membuat suara yang fals dan merasa 

kemampuannya biasa saja. Subjek pergi jalan-jalan atau 

bermain permainan di telepon genggam untuk mengatasi 

perasaan mengganggu di hatinya.  

Subjek menilai tubuhnya belum ideal karena terlalu 

kurus. Subjek memahami tubuhnya yang kurus terjadi karena 

sukar makan. Tubuh yang ideal bagi subjek adalah fisik 

bagus, yaitu tinggi, kekar, dan berotot. Subjek menuntut 

dirinya untuk memiliki tubuh yang bagus. Menurut 

triangulasi, subjek kerap mengeluhkan badannya yang kurus 

dan membandingkan tubuhnya dengan tubuh orang lain yang 

lebih kurus maupun lebih gendut. Subjek membuat rencana 

untuk beraktivitas dalam sehari. Menurut triangulasi, subjek 

selalu merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukannya. 

Subjek tidak tertarik mengikuti kegiatan berorganisasi di 

rumah maupun sekolah karena terganggu dengan teman-
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teman di kegiatan tersebut, tidak menyukai hal-hal yang rumit 

dan merepotkan. Menurut triangulasi, subjek merupakan 

individu yang memperhatikan keluarganya namun subjek 

memilih untuk menarik diri dari lingkungan karena merasa 

direpotkan oleh teman. Subjek lebih menyukai kesendirian 

dengan bermain gitar atau telepon genggam dari pada pergi 

bersama teman. Subjek bersikap acuh tak acuh, namun 

mengusahakan berbagai cara untuk dapat terhindar dari 

konflik dengan teman. 

Subjek senang karena sudah menjadi diri sendiri yang 

dapat mengambil keputusan untuk bekerja maupun tidak. 

Subjek menolak untuk bekerja karena tidak memiliki 

motivasi. Subjek memilih menjadi dirinya sendiri dari pada 

meniru orang lain. Subjek memperhatikan kesehatan 

pribadinya dengan olahraga dan makan makanan yang sehat. 

Subjek sudah menerima diri sepenuhnya, namun ingin 

mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Subjek 

menginginkan orang lain melihat dirinya sebagai pribadi yang 

tidak memiliki banyak peraturan, tidak banyak berbicara tapi 

langsung melakukan. Subjek kerap marah namun selalu 

menahan emosinya. Subjek berusaha untuk mengampuni 

orang lain dan tidak menyimpan dendam. Kebahagiaan subjek 

hanya tampak diluarnya saja, karena triangulasi kerap melihat 

subjek sedang termenung dan wajahnya terlihat sedih.  
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Subjek akan mencontek apabila tidak dapat 

mengerjakan soal pada saat ujian. Subjek pernah memutuskan 

untuk membolos sekolah dan menerima konsekuensinya yaitu 

tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. Subjek 

menghadapi konsekuensi dari keputusannya tersebut dengan 

tidak pindah sekolah saat tinggal kelas. Subjek tidak pernah 

menyesali semua keputusan yang ia buat. Subjek terbiasa 

menghadapi perubahan dan tidak menyukai hal-hal yang 

rumit, sehingga subjek langsung membuat rencana baru. 

Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang mudah 

menyesuaikan diri dalam keseharian karena sifat masa bodoh 

yang dimilikinya, cenderung suka mengatur dan memutuskan 

segala sesuatunya. 

Subjek belajar menghadapi dan menerima banyak 

perubahan yang terjadi setelah perceraian orang tuanya, 

meskipun sangat berat.  Subjek tidak ingin dirinya 

mengulangi perceraian yang dilakukan orang tuanya di masa 

depan. Subjek ingin menikmati hidup dan belum memikirkan 

maupun menetapkan tujuan hidupnya. Subjek menilai dirinya 

adalah orang yang bebas, sehingga ingin menjadi seorang 

pengusaha yang tidak terikat dan tidak memiliki banyak 

peraturan yang harus ditaati. Menurut triangulasi, perceraian 

orang tua membuat subjek menjadi orang yang dewasa. 

Masa menyenangkan subjek berubah menjadi buruk 

saat ibunya mulai berlaku kasar dan suka membentak. Subjek 
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merasa takut dan sebal terhadap perempuan karena 

mengingatkannya pada sosok ibu. Subjek merasa kasihan 

pada ayahnya yang hanya diam saja saat bertengkar dengan 

ibunya. Subjek juga merasa kasihan pada ibunya dan menilai 

ibunya memiliki banyak masalah namun tidak menceritakan 

masalahnya. Subjek merasa malu karena pernah didatangi 

ketua RT saat pertengkaran ayah dan ibu membuat tetangga 

sekitar rumah subjek terganggu. Subjek tidak peduli dengan 

perceraian yang terjadi karena merasa dirinya tidak 

dipedulikan dan dilibatkan oleh orang tuanya. Subjek merasa 

sedih, kaget, dan terpukul dengan perceraian tersebut. Subjek 

benci terhadap ayah dan ibunya namun subjek berusaha untuk 

memaafkan. 

Subjek kerap tidak masuk sekolah, malas belajar, adu 

jotos dengan teman, sampai tidak naik kelas karena perceraian 

orang tuanya. Subjek merasa dirinya tidak dipedulikan dan 

tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena hanya 

didiamkan saat tidak naik kelas, namun subjek memahami 

orang tuanya yang sedih sehingga mengacuhkannya. Subjek 

tidak merasa nyaman berada di lingkungan yang memiliki 

peraturan ketat seperti sekolah, selain itu subjek melihat 

banyak guru yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini 

membuat subjek semakin tidak betah berada di sekolah. 

Subjek malas mengikuti kegiatan di sekolah. Subjek pernah 

dihukum oleh guru agama SDnya dengan hormat ke bendera 



177 
 

 

menghadap ke matahari, di tendang serta di lempar penghapus 

karena subjek tidak mau mengikuti pelajaran agama yang 

berbeda dengan agamanya. Subjek dapat mengendalikan 

perasaannya saat akan menghadapi ujian, belajar maupun 

tidak belajar sama-sama santai. 

Subjek tidak memulai pembicaraan terlebih dahulu 

dengan orang yang baru dikenal karena takut dinilai tidak 

menarik. Subjek tidak memiliki rasa takut terhadap sesuatu, 

namun kerap merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang 

mengejarnya dan bingung tanpa sebab yang jelas. Subjek 

menilai dirinya ramah, tidak pendendam namun acuh tak 

acuh. Subjek memiliki emosi marah yang mudah tersulut dan 

meluap-luap. Subjek mengandalkan perasaannya sebagai 

acuan dalam menentukan sesuatu dan berperilaku. Subjek 

sudah merasa bahagia, namun merasa belum bahagia jika 

mengingat keluarganya yang tidak utuh. Menurut triangulasi, 

subjek marah dan kecewa saat perceraian orang tuanya terjadi. 

Subjek minder saat menceritakan ibu dari temannya dan 

merasa temannya beruntung karena memiliki ibu yang baik. 

Subjek adalah individu yang acuh tak acuh dan emosinya 

mudah tersulut, namun dapat mengontrol emosinya serta 

memiliki kepekaan terhadap keadaan sekitar. 

Subjek dan keluarga memiliki kebiasaan pulang ke 

kampung halaman untuk mengunjungi sanak saudara setiap 

liburan hari raya Idul Fitri. Setelah perceraian, subjek dan 



178 
 

 

keluarga hanya mengunjungi keluarga besar dari ayah. Subjek 

juga diharuskan untuk mencuci piringnya sendiri. Subjek 

menggambarkan suasana rumah seperti di neraka, tidak 

nyaman dan membuat subjek tidak ingin pulang. Hal ini 

disebabkan oleh orang tua subjek yang kerap bertengkar dan 

adu mulut, kemudian ibu subjek pergi meninggalkan rumah, 

diikuti dengan datangnya surat perceraian dari pengadilan.  

Ibu subjek kerap melempar barang, membuang 

makanan, dan berteriak-teriak sampai membuat tetangga 

sekitar mendatangi rumahnya. Subjek dan kakaknya kerap 

dibangunkan oleh ibunya dengan disiram air. Subjek kerap 

melihat orang tuanya bertengkar, marah, dan adu mulut, 

namun ayah subjek hanya diam dan tidak melawan. Timbul 

perasaan benci serta marah di hati subjek kepada ibunya yang 

kasar dan kepada ayahnya yang dirasa subjek tidak dapat 

menghadapi ibu. Di mata subjek, orang tuanya adalah orang 

tua yang egois. Subjek memiliki hubungan yang dekat dengan 

kedua saudara laki-lakinya, namun hubungan subjek dengan 

ayahnya setelah perceraian menjadi renggang karena ayahnya 

berubah menjadi pendiam, sibuk, dan hanya berbincang 

seadanya dengan subjek. Subjek menyebut suasana rumahnya 

seperti keadaan saat perang dingin dan terus berlanjut 

meskipun ibunya pergi dari rumah. Subjek tidak ingin 

mengetahui maupun menghubungi ibunya lagi. Walau 
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demikian, triangulasi menyebutkan subjek memiliki 

kepedulian dan perhatian kepada keluarganya. 

Subjek dimarahi oleh ayahnya jika meminta uang. Saat 

subjek tidak naik kelas, orang tua subjek hanya diam dan 

tidak memberikan dukungan maupun teguran. Subjek juga 

tidak diberi target oleh orang tuanya. Kedua saudara subjeklah 

yang memberi perhatian untuk subjek. Subjek memilih untuk 

tidak melanjutkan sekolah dan menjadi pengangguran, namun 

pilihan subjek tersebut tidak dipedulikan oleh ayahnya. 

Apapun yang subjek lakukan, baik benar maupun salah, tidak 

mendapat tanggapan apapun dari ayahnya. Melihat orang 

tuanya bercerai membuat subjek menjaga jarak dengan lawan 

jenis, terlebih dengan orang yang disukai subjek. Subjek 

merasa takut dan trauma terhadap perempuan karena 

terbayang sosok ibunya.  

Subjek berusaha menerapkan ajaran orang tuanya 

untuk selalu mengampuni orang yang melakukan kesalahan 

meskipun sulit. Ayah subjek tidak mengijinkannya untuk 

membawa teman perempuan ke rumah, subjek menilai 

ayahnya takut jika subjek berbuat yang tidak senonoh. 

Menurut triangulasi, peraturan dari ayahnya membuat subjek 

semakin menolak untuk memiliki hubungan dengan lawan 

jenis. Subjek tidak lagi memiliki teman di lingkungan rumah 

akibat kesibukan masing-masing individu. Subjek merasa 

tidak nyaman dengan kebiasaan di lingkungan masyarakat 
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yang suka menyalahkan dan mencampuri urusan kehidupan 

orang lain. Subjek lebih memilih berada di rumah dari pada 

pergi bersama teman karena bagi subjek teman itu memiliki 

banyak kemauan, seperti mengharuskan subjek untuk selalu 

datang setiap mereka pergi bersama. Apabila subjek biasanya 

datang, tapi hari itu tidak datang, maka pada hari selanjutnya 

subjek tidak dianggap teman lagi. 

Subjek dinilai galak dan kasar oleh teman perempuan 

yang menolak cintanya. Subjek ingin memiliki tubuh seperti 

yang dimiliki oleh seorang artis Indonesia yaitu Deddy 

Corbuzier dan artis Hollywood yaitu Dwayne Johnson yang 

terlihat keren dan macho. Subjek pernah menerima ejekan 

tulang berjalan karena tubuhnya yang kurus. Hal inilah yang 

memicu subjek untuk berolahraga. Subjek menyadari bahwa 

orang lain menilai dirinya cuek dan pemarah. Subjek bersikap 

tidak peduli terhadap orang lain yang melanggar aturan, 

subjek baru akan bertindak jika orang tersebut merugikan 

dirinya. 

Subjek tidak tertarik mengikuti kegiatan di lingkungan 

masyarakat maupun sekolah karena mengikat dan terdapat 

persaingan tidak sehat. Subjek percaya diri saat memiliki 

pacar karena merasa „laku‟ dan kembali malas saat 

hubungannya sudah berakhir. Kini subjek belum memiliki 

keinginan lagi untuk menjalin hubungan dengan teman 

maupun hubungan spesial dengan lawan jenis. Subjek tidak 



181 
 

 

menyukai hubungan timbal balik. Subjek memiliki hubungan 

yang baik dengan teman karena ia selalu berusaha untuk 

menghindari konflik. Subjek beranggapan orang lain tidak 

menyukainya karena ia memiliki sikap acuh dan pemarah. 

Menurut triangulasi, subjek hanya bersikap acuh tak acuh 

terhadap orang lain yang bukan keluarganya. Subjek pandai 

bersosialisasi namun justru menutup diri.  

Subjek senang mengikuti perlombaan karena pernah 

memenangkan lomba mata pelajaran saat duduk di bangku 

SD. Subjek menyukai pelajaran matematika karena ada 

seorang guru yang baik dan membimbing subjek belajar 

matematika. Subjek menilai dirinya tidak pandai dalam mata 

pelajaran bahasa inggris karena pernah disebut sangat bodoh 

oleh guru bahasa inggrisnya. Subjek pernah membuat suara 

fals saat bermain gitar di depan kelas pelajaran seni budaya 

sehingga membuatnya malu. Subjek mengikuti kegiatan band 

untuk menyalurkan hobi bermusiknya. Subjek memiliki 

kemampuan untuk dapat tepat waktu dan bermain gitar, 

kemampuannya tersebut diterapkan dalam keseharian. Subjek 

mengasah kemampuan bermain gitarnya dengan mengikuti 

kursus musik. 
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4. Subjek 4 

a. Identitas 

Nama    : KA 

Usia    : 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Tinjomoyo, Semarang 

Pendidikan  : Mahasiswa 

Hobi    : Menulis, mendengarkan musik 

Cita-cita  : Jurnalis 

Kelebihan  : Jujur, fokus, rasa ingin tahu tinggi 

Kekurangan  : Lambat, prokastinasi, sulit mengatur  

waktu 

Jumlah saudara : 1; P:1 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, peneliti 

bertemu dengan subjek di rumah peneliti untuk 

memastikan ulang persetujuan subjek menjadi responden 

dalam penelitian ini. Subjek meminta untuk langsung 

melakukan sesi pertama wawancara, yang kemudian 

subjek dan peneliti sepakat untuk melaksanakan 

wawancara selanjutnya di kost subjek yang berada di 

daerah Tinjomoyo, Semarang.  

Pada sesi pertama wawancara subjek berpakaian rapi, 

yaitu kemeja flanel kotak-kotak berwarna hijau, celana 



184 
 

 

jeans pendek berwarna hitam dan tottee bag yang 

berwarna senada dengan celana. Subjek berpostur tubuh 

tidak terlalu tinggi, badan kurus, mata merah dan sayu, 

serta rambut ikal yang pendek. Pada sesi kedua yang 

dilaksanakan di hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, 

subjek mengenakan pakaian santai yaitu kaos berwarna 

putih dan celana pendek selutut. 

Pada sesi ketiga, subjek dan peneliti sepakat untuk 

memulai wawancara pada pukul 6 sore. Peneliti sampai di 

kost subjek pada pukul 6 kurang 15 menit dan subjek 

masih tidur dikamarnya. Setelah dibangunkan oleh 

temannya, subjek keluar dari kamar dengan raut muka 

kaget, kemudian subjek meminta waktu untuk 

mempersiapkan diri. Subjek terilihat mendengarkan lagu-

lagu untuk membangkitkan perasaannya. Sesi baru dimulai 

kurang lebih setengah jam kemudian. Peneliti melihat 

bahwa subjek membutuhkan waktu untuk mempersiapkan 

dirinya sebelum melakukan sesuatu. 

Pada sesi keempat, peneliti kembali menunggu subjek 

selama kurang lebih 15 menit, karena subjek sedang 

makan saat peneliti datang. Subjek mengenakan pakaian 

santai yaitu jaket dengan topi atau hoodie berwarna abu-

abu dan celana pendek selutut. 

Suasana lingkungan tempat tinggal subjek merupakan 

kawasan kost mahasiswa namun, nampak sepi. Subjek 
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tinggal dalam satu rumah kost bersama dengan 3 

mahasiswa yang merupakan teman-teman subjek. Saat 

wawancara berlangsung banyak teman yang datang ke 

kost dan subjek menyapa mereka dengan akrab. Peneliti 

melihat subjek memiliki hubungan yang baik dengan 

teman-temannya.  

Selama wawancara berlangsung, subjek menjawab 

pertanyaan dengan lancar, jelas dan panjang lebar. Subjek 

kerap menerawang sebelum menjawab pertanyaan. Subjek 

tidak menghindari kontak mata dengan peneliti. Bahasa 

tubuh ditunjukan subjek dengan banyaknya gerakan 

tangan saat menjawab. Subjek menunjukan sikap terbuka 

dan percaya diri. Hal ini dapat dilihat dari ketegasan 

subjek dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

sensitif.  

Raut wajah dan emosi subjek tidak banyak perubahan 

bahkan cenderung datar, namun wajah subjek terlihat 

berbinar saat membicarakan hal-hal yang menjadi 

ketertarikannya. Subjek kebingungan dan membutuhkan 

waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan seputar 

dirinya seperti keunggulan apa yang dimiliki atau saat 

peneliti meminta subjek menceritakan mengenai siapa 

dirinya. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, subjek 

adalah orang yang tertutup namun senang berbagi 
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pengalaman maupun pengetahuannya dengan orang lain. 

Secara keseluruhan, subjek menjawab semua pertanyaan 

dengan lancar dan emosi yang terkendali. 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang 

(1) Masa Anak-Anak 

Subjek merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara. Subjek hidup di keluarga yang 

memperlakukan anak-anaknya sama rata, tidak ada 

yang diistimewakan. Subjek tidak mengetahui 

kapan orang tuanya bercerai, karena belum pernah 

melihat orang tuanya bertengkar di rumah. Saat 

subjek duduk di bangku SD, ayah subjek jarang 

pulang ke rumah dan baru mengetahui perceraian 

orang tuanya dari penjelasan ibunya saat subjek 

SMP. Kepercayaan yang dianut oleh subjek dan 

keluarga adalah Katolik, sedangkan ayah subjek 

menganut agama Islam. Subjek diberi kebebasan 

oleh ayah dan ibunya untuk memilih 

kepercayaannya sendiri. 

Subjek menilai ayahnya adalah seseorang yang 

bebas dan tidak pernah marah, sedangkan ibunya 

yang seorang guru justru merupakan individu yang 

keras dan disiplin, oleh karena itu subjek memiliki 

kedekatan dengan ayah sebelum perceraian terjadi. 
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Subjek tidak mengetahui dengan pasti kapan 

perceraian tersebut terjadi karena orang tua subjek 

tidak memberitahunya. Subjek tidak pernah 

bepergian dengan kedua orang tuanya sekaligus. 

Subjek tidak memiliki pengalaman menyenangkan 

bersama keluarga. 

Sejak kecil subjek selalu mencoba untuk 

melanggar peraturan yang dibuat oleh keluarga. 

Subjek merasa kesepian di rumah semenjak 

ayahnya pergi. Subjek pernah hilang komunikasi 

dan tidak tahu ayahnya berada dimana. Saat subjek 

melakukan kesalahan, ibunya akan menghukum 

subjek sedangkan sang ayah akan membiarkan 

subjek dan menasihati. 

(2) Masa Remaja – Sekarang 

Subjek berasal dari keluarga yang sederhana 

tapi hangat walaupun harus berpisah. Subjek 

memiliki hubungan yang dekat dengan kakak 

perempuannya meskipun kerap beradu mulut 

karena selisih umur yang terpaut jauh yaitu 13 

tahun. Subjek mulai menjalin komunikasi dengan 

ayahnya saat SMA. 

Setiap anggota keluarganya memiliki dunia 

masing-masing, sehingga sulit untuk dapat 

memiliki acara bersama keluarga. Subjek 
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menempuh SMAnya di seminari dan dikeluarkan 

saat duduk di kelas 2 karena dinilai kurang 

motivasi. 

Peristiwa kelahiran keponakan subjek yang 

pertama membuat subjek merasa lebih dekat 

dengan keluarga. Subjek mengikuti kegiatan di 

gereja seperti OMK dan misdinar, namun tidak 

pernah menjadi pengurus. 

b) Perceraian Orang Tua 

Menurut subjek, perceraian adalah pasangan 

suami istri yang berpisah secara resmi karena suatu hal. 

Subjek tinggal bersama ibu dan kakak 

perempuannya.Subjek mengetahui kepergian ayahnya 

saat subjek SD dan perceraian tersebut bukan dari 

orang tuanya, melainkan dari pembicaraan antara ibu 

dan budhenya yang tidak sengaja ia dengar. Perceraian 

orang tua subjek terjadi karena agama ayahnya muslim 

sehingga membuat mbah putri dan saudara-saudara 

dari ibunya tidak setuju atau menentang pernikahan 

orang tuanya.  

Jarak yang sudah terlalu lama yaitu sejak SD 

sampai SMP ayahnya tidak pulang ke rumah membuat 

subjek tidak kaget ataupun marah saat mengetahui 

perceraian orang tuanya. Sebaliknya subjek merasa 

lega dan semua masalah menjadi clear. Subjek 
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mengikhlaskan dan menilai lebih baik begini dari pada 

satu rumah tetapi tidak disukai keluarga besar. Subjek 

memahami pilihan bercerai orang tuanya adalah yang 

terbaik untuk mereka dan tidak menyalahkan orang 

tuanya. 

Menurut triangulasi, subjek satu-satunya orang 

yang tidak down saat mengetahui keluarganya broken 

dilihat dari tidak adanya hal, sikap dan perilaku buruk 

dari subjek. Walaupun awalnya tidak dapat menerima 

perceraian orang tuanya tapi akhirnya bisa menerima 

dengan berpikiran kalau hubungan tidak cocok maka 

tidak perlu dipaksakan. 

c) Aspek Konsep Diri 

(1) Aspek Kognitif 

Subjek menemukan dunianya dan membuat 

terobosan dengan melakukan penerbitan serta 

berani mengeluarkan tulisannya ke media. Subjek 

membuat target dan prioritas untuk dirinya sendiri 

yaitu menyelesaikan kuliah. 

Berawal dari rasa ingin tahu, sekarang subjek 

menaruh minatnya di bidang pendidikan secara 

Psikologi. Subjek ingin memberikan kontribusi 

untuk sistem pendidikan di Indonesia yang masih 

kolot dengan ilmu Psikologinya. 
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Subjek memiliki passion di bidang menulis dan 

berminat menjadi wartawan. Subjek merasa 

bahagia serta bangga jika dirinya dapat berbagi 

inspirasi dengan orang lain. Hobi menulisnya tidak 

dianggap subjek sebagai kemampuan spesial karena 

semua orang bisa menulis. 

Subjek suka merencanakan sesuatu, membuat 

target atau prioritas untuk hidupnya, serta 

melakukan evaluasi, namun subjek memiliki 

kesulitan di  manajemen waktu dan membuat 

rencananya tidak berjalan dengan teratur. Subjek 

mengikuti kegiatan masyarakat dalam proyek di 

sebuah sekolah untuk memotivasi anak-anak di 

sekolah tersebut. 

Subjek selalu kesulitan untuk membangun 

komunikasi terlebih dahulu dengan orang yang baru 

dikenal. Subjek adalah seseorang yang introvert. 

Subjek merasa senang dengan kegagalan yang di 

alaminya di seminari karena ia bisa memberi 

pelajaran ke semua anggota keluarga besarnya 

mengenai pilihan mereka untuk subjek. 

Subjek percaya pada pilihannya menjadi 

seorang jurnalis meskipun ditentang oleh keluarga 

besarnya. Subjek membutuhkan sosok seperti 

ibunya yang tegas dan sosok ayahnya yang 
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bertoleransi. Subjek adalah nice guy yang tidak 

pernah terlibat masalah-masalah dalam masyarakat 

seperti mengganggu ketertiban umum dan lain-lain. 

Subjek mempunyai hobi dan ingin lebih explore 

hobinya, belajar banyak, bertemu orang baru 

dengan hobi yang sama agar dapat berbagi. Subjek 

menilai tubuhnya ideal. Subjek menguasai alat 

musik seperti gitar dan cak. Subjek menilai dirinya 

cepat menangkap dan memahami konteks bacaan. 

Saat suasana hati sedang buruk, subjek memilih 

untuk berada di kamar, mendengarkan musik, 

membaca buku atau mengobrol dengan orang untuk 

membuat pikiran subjek teralih dari hal yang 

membuat jengkel. 

Subjek adalah orang yang tidak terlalu suka 

berbicara dan lebih senang mendengarkan. Subjek 

menilai dirinya orang yang perfeksionis dan sulit 

bekerja dalam tim, bisa bekerja dalam tim asalkan 

subjek yang memilih timnya. Subjek memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi, mau belajar tentang hal baru 

atau belajar dari kesalahan yang lalu. 

Menurut triangulasi, subjek jarang curhat, kalau 

ditanya atau dipancing baru akan curhat, dan tidak 

pernah meminta tolong. 

(2) Aspek Afektif 
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Orang tua lebih baik mengikuti apa yang disukai 

oleh anak dan membuat anak bahagia. Keluarga 

ideal di mata subjek adalah keluarga yang utuh, 

selalu ada untuk yang lain, jalan-jalan, berkumpul, 

dan berbagi bersama. Perceraian orang tuanya 

membuat subjek mulai mengenal dirinya 

berdasarkan latar belakang dan apa yang sudah ia 

alami. 

Subjek ingin memiliki pacar, namun 

memutuskan untuk memperhatikan diri sendiri dan 

menekuni hobi menulisnya. Subjek ingin 

menunjukkan kebahagiaannya yang sesungguhnya, 

yaitu saat ia menulis dan ingin membagikan 

karyanya kepada semua orang. 

Subjek mulai peduli dengan diri sendiri dan 

prioritasnya. Subjek ingin lebih fokus terhadap 

dirinya dan serius terhadap hobinya untuk bekerja 

besok. Tubuh ideal menurut subjek merupakan 

persepsi masing-masing orang dan persepsi dari 

orang lain. Ejekan orang lain perihal rambut 

keritingnya ditanggapi subjek dengan santai dan 

merasa lebih dekat dengan teman-temannya karena 

memiliki ciri khas yang akan terus diingat oleh 

teman-temannya. 
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Subjek mulai memperhatikan kesehatan 

pribadinya dan was-was karena ada teman dekat 

yang sakit tuberkolosis, subjek berpikir bahwa 

penyakit tersebut terjadi akibat temannya yang 

perokok. 

Subjek bersedia berpartisipasi dalam sebuah 

acara dengan menjadi pembuat naskah atau apapun 

yang berada di belakang layar. Subjek ingin 

dianggap orang lain sebagai orang yang sederhana 

dan apa adanya. 

Keluarga ideal menurut subjek adalah keluarga 

yang hangat, yaitu masing-masing anggotanya 

selalu ada untuk anggota yang lain, sedangkan 

orang tua ideal adalah yang memberi ruang cukup 

untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Diri 

ideal menurut subjek adalah orang yang menjadi 

dirinya sendiri, tidak terpentok oleh suatu norma 

atau apapun yang menurut mereka itu tidak sesuai 

dengan prinsipnya, mereka bisa diingat, dan 

menghasilkan sesuatu yang mengagumkan.  

Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 

sangat percaya diri dan pemberani. Subjek sangat 

suka dan sering berbagi tentang kerjaan, keluarga 

dan kehidupannya dulu. 

(3) Aspek Sosial 



194 
 

 

Subjek menjadi sukarelawan sebuah proyek di 

sekolah dasar, yang bertujuan untuk membantu 

anak-anak SD tersebut memiliki motivasi dan 

konsep diri yang bagus. Subjek memberi usulan 

untuk menyalurkan buku-buku hasil donasi kepada 

anak-anak tersebut. 

Subjek memiliki sifat seperti ayahnya, ketika 

ada orang lain yang bercerita mengenai masalah 

maupun prestasinya, maka subjek mencoba untuk 

memberi feedback yang positif. 

Menurut triangulasi, subjek orang yang suka 

menyendiri, diam di kamar melihat laptop atau 

main HP, tidak akan mengajak duluan dan kalau 

tidak diajak tidak akan mau. Subjek adalah orang 

yang paling sedikit memiliki sikap benci atau tidak 

suka dengan teman sendiri. Subjek tidak pernah 

menuntut orang lain. 

(4) Aspek Religius 

Subjek percaya bahwa agama adalah kebenaran, 

pegangan, namun subjek tidak terlalu saklek atau 

terlalu religius, sehingga tidak perlu mengumbar 

kepercayaan tersebut. Bagi subjek, agama adalah 

pencarian tentang kebenaran. 

Semenjak cuti kuliah, subjek menjadi malas 

pergi ke gereja. Subjek merasa kebingungan dan 
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menganggap dirinya sedang berada dalam fase 

pencarian kebenaran akan Tuhan. Subjek 

berpedoman, ketika kamu memberi maka kamu 

tidak akan kekurangan. 

(5) Aspek Independen 

Subjek mampu mengambil keputusan untuk 

memilih kepercayaan saat masih duduk di bangku 

SD. Subjek memahami ibunya yang sudah bekerja 

untuk keluarga setelah perceraian, oleh karena itu 

subjek tidak ingin menambah beban ibunya dengan 

masalah yang subjek hadapi. 

Kuliah di jurusan Psikologi membuat subjek 

bertemu dengan orang baru yang memberikannya 

referensi-referensi bacaan dan semakin membuat 

subjek ingin menjadi wartawan. Subjek tidak 

pernah melanggar peraturan meskipun dirinya tidak 

minat berada di seminari. 

Subjek selalu merasa senang saat melihat 

ataupun bersama dengan orang yang menjadi diri 

sendiri dan menampilkan apa yang dia suka. Subjek 

bahagia bersama dengan orang yang berani 

menjalani hobinya, tanpa mempedulikan bagus atau 

jeleknya akademik orang tersebut. 

Perceraian orang tuanya membuat subjek belajar 

mengantisipasi untuk kedepannya berdasarkan latar 



196 
 

 

belakang dan apa yang sudah subjek alami. Saat 

menghadapi pilihan yang berat, subjek memilih 

untuk netral atau justru memilih kedua pilihan yang 

ada. 

Subjek akan lebih dekat dengan orang-orang 

tertentu dan memilih untuk tidak memperluas 

hubungan pertemanannya karena subjek lebih 

senang bertemu dengan orang yang sama-sama 

memiliki hobi dan menghidupi hobi tersebut. 

Subjek menyesal apabila dirinya tidak dapat 

menjalankan rencana yang sudah ia buat. Meskipun 

menyesal, subjek akan mengulanginya lagi di 

kesempatan selanjutnya. 

Subjek mencoba untuk berani bersikap sedikit 

keras terhadap dirinya dan keluar dari zona 

nyamannya dengan bertemu orang baru demi 

mencapai cita-citanya menjadi seorang jurnalis. 

Subjek tidak terpengaruh akan ibu dan keluarga 

besar ibunya yang tidak mempedulikan pencapaian 

subjek di bidang non akademik. Subjek 

menganggap ketidakpedulian tersebut adalah 

budaya dari keluarganya. 

Subjek mencoba menghargai setiap pencapaian 

orang lain sekecil apapun itu karena subjek yakin 

itu pasti membuat mereka bahagia. Saat masuk 
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seminari, ibu subjek mengatakan bahwa ia tidak 

harus menjadi romo. Akhirnya subjek berangkat 

tanpa motivasi sama sekali, entah itu mencapai nilai 

yang bagus atau mungkin menjadi pastur. 

Kegagalan subjek di seminari membuat 

keluarga besar membebaskannya memilih jurusan 

kuliah. Meskipun demikian, pilihan jurusan subjek 

tetap harus masuk akal untuk keluarga besarnya. 

Sampai saat ini, subjek belum pernah memiliki 

kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. 

Memiliki keluarga besar yang alot membuat subjek 

atos dalam mempertahankan idealismenya 

termasuk cita-cita dan segala macamnya. Subjek 

tidak mempermasalahkan norma yang berada di 

masyarakat namun tidak menyukai aturan 

mengekang yang ada di kampus. 

Subjek belajar dari guru bahasa Indonesianya di 

SMA perihal menjual tulisannya ke media dan juga 

mendapatkan referensi bacaan. Subjek memilih 

jurusan Psikologi karena penasaran dan enak bisa 

tau karakter serta mendengarkan cerita orang selain 

itu jurusan tersebut juga masuk akal menurut 

keluarga subjek. 

Subjek belajar untuk mengambil keputusan 

sendiri setelah gagal di seminari. Subjek kerap 
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mencari-cari tentang bahaya rokok, cara untuk 

berhenti, namun belum memiliki niat untuk 

menerapkan dan belum berani memulai perubahan 

untuk kesehatan dirinya entah itu mengurangi 

rokok atau berolahraga. 

Subjek mulai tertarik dan peduli dengan 

feminism, tentang kenapa perempuan tidak bisa 

setara dengan laki-laki. Subjek menuntut dirinya 

untuk belajar sebanyak-banyaknya agar saat 

berbicara dan membahas sesuatu dengan orang lain 

bisa nyambung. Subjek akan mengikuti kegiatan 

yang tidak ia suka dengan setengah hati. 

Menurut triangulasi, subjek adalah tipe orang 

yang ngikut atau siapa yang mengajak pergi nanti 

saling bertanya ikut atau tidak. Meskipun pendiam, 

subjek adalah orang yang bisa ngobrol dengan 

orang baru dan bisa menyesuaikan diri. Subjek 

adalah orang yang ngaret, lama, mandi lama, dan 

melakukan apa-apa lama.  

(6) Aspek Futuristik 

Subjek belum mau menjalani hubungan dengan 

lawan jenis. Subjek melihat bahwa nantinya ia 

dapat berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia 

dengan ilmu Psikologi yang dimiliki. Subjek 

berpikir setiap orang berhak memiliki opini 
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masing-masing serta bertanggung jawab atas 

opininya, oleh karena itu saat ada orang yang 

menilai dirinya negatif, subjek menganggap orang 

tersebut belum mengenalnya atau memang bawaan 

sifatnya seperti itu. 

Subjek menulis karena ingin membagikan 

inspirasi dan gagasannya kepada orang banyak. 

Subjek ingin menjadi seorang jurnalis. Subjek 

merasa yakin dengan apa yang ia lakukan dan yakin 

akan mempunyai hasil yang membuat keluarga 

besarnya mengikhlaskan pilihannya. 

Subjek tidak pernah membela diri saat diejek 

oleh ibunya, namun subjek ingin membuktikan 

siapa yang lebih sukses. Tekanan dari keluarga 

besar membuat subjek termotivasi untuk 

membuktikan kalau jalan yang ia pilih benar. 

Subjek berencana untuk memberontak apabila 

keluarga besarnya tidak merestui pilihan subjek 

menjadi jurnalis. 

Subjek ingin menjadi penulis, namun apabila 

kebutuhan memaksa maka subjek akan menjadi 

jurnalis. Subjek ingin dirinya berguna, berbagi 

dengan orang lain, dan bisa mendengarkan orang 

lain. Subjek ingin segera bekerja karena tidak ingin 

menjadi beban bagi ibunya lagi. 
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(7) Aspek Maturitas 

Subjek menjadi lebih cepat dewasa karena sejak 

kecil sudah terbiasa menyelesaikan masalah sendiri 

tanpa bantuan orang tua. Subjek memahami ibunya 

yang berwatak keras sebagai akibat dari tekanan 

yang diterima ibunya dari perceraian. Subjek 

memaklumi ibu dan keluarga besar ibunya yang 

terbiasa dengan hal-hal saklek. 

Subjek menyadari bahwa dirinya membutuhkan 

pelajaran yang membuatnya jatuh atau nge-down 

untuk menyadarkan bahwa subjek tidak boleh terus 

seperti ini. Suasana hati subjek akan menjadi sangat 

terganggu jika ada teman yang datang saat subjek 

sedang ingin sendiri. 

Subjek belum sepenuhnya menjadi diri sendiri 

karena masih digerakkan oleh hal-hal diluar 

keinginannya seperti perasaan tidak mau kalah. 

Subjek tidak menyalahkan orang yang menilai 

dirinya negatif karena orang tersebut belum 

mengenalnya. 

Lahir di keluarga Jawa dan hidup di pulau 

Sumatera membuat subjek berperilaku sopan 

santun, belajar menghargai orang, serta tidak 

menganggap rendah orang lain. Subjek bisa 
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mengambil sisi tengah dari dua kebudayaan 

lingkungannya. 

Apabila subjek berada dalam tim yang tidak 

sesuai dengan keinginannya, maka subjek akan 

malas-malasan dan memilih untuk bekerja sendiri. 

Subjek merasa perubahan akan tetap terjadi baik 

kita suka maupun tidak, oleh karena itu subjek fine 

fine saja dengan perubahan, belajar lagi dan 

membuat rencana baru kemudian di evaluasi. 

Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 

sabar dalam menghadapi masalah, tidak mudah 

emosi, dan tidak banyak sambat sebelum 

melakukan. Subjek menuntut diri sendiri untuk 

lebih maju dan mengharuskan diri sendiri dengan 

mengatakan “aku ingin jadi seperti ini, harus seperti 

ini”. 

d) Faktor Konsep Diri 

(1) Faktor Afeksi 

Subjek merasa janggal saat menyadari bahwa 

orang tuanya bercerai dan saat melihat tetangga 

sebelah rumah yang masih memiliki ayah yang 

selalu ada saat mereka ingin bermain ataupun 

dalam masalah. Perceraian orang tua membuat 

subjek menjadi trauma untuk menjalin hubungan 

dengan lawan jenis. Bayang-bayang ketakutan 
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mengulang kesalahan yang dilakukan ayahnya 

membuat subjek menjadi waspada dan berhati-hati 

untuk memulai hubungan. 

Subjek merasa biasa saja saat ibunya ingin lebih 

dekat dengannya karena saat subjek berada di 

rumah pun tidak sering bertemu karena ibunya 

bekerja. Subjek merasa pengalaman buruknya saat 

ini adalah tidak mendapatkan apresiasi untuk 

pencapaiannya di luar akademik dari keluarga. 

Subjek menilai dirinya memiliki watak yang sama 

dengan ibunya yaitu keras kepala. 

Subjek merasa sikap cuek yang dimilikinya 

adalah sebuah kelebihan, hal ini membuat subjek 

menanggapi secara santai orang yang menilainya 

negatif. Subjek menyesali dirinya jika tidak dapat 

menjalankan rencana yang sudah dibuat dan 

kecewa saat ada kegagalan susunan jadwal. 

Subjek menilai dirinya kurang berani keluar dari 

zona nyaman dan tidak mau bersikap keras 

terhadap diri sendiri saat berhadapan dengan 

prioritasnya karena selalu kalah dengan 

prokastinasi yang berujung dengan gagalnya 

rencana subjek. 

Subjek trauma dengan perceraian orang tuanya 

sehingga membuatnya takut menjadi kepala rumah 
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tangga yang mengulangi apa yang dialaminya, 

subjek takut anak-anaknya akan merasakan hal 

yang sama. Subjek merasakan bagaimana tidak 

enaknya ketika tidak diberi feedback atas apa yang 

ia ceritakan maupun inginkan dari ibu dan keluarga 

besar ibunya. Subjek tertekan dengan adanya target 

dari ibunya. 

Suasana hati subjek sepanjang hari sangat 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu, kurang tidur dan 

terlambat makan. Subjek menjadi sensitif atau 

tersinggung pada saat mendengar perubahan 

intonasi suara orang lain yang menjadi keras, kaget 

saat subjek fokus juga membuat subjek menjadi 

jengkel. 

Kegagalan subjek di seminari membuat subjek 

berkeyakinan kalau tidak setiap pilihan orang tua 

itu baik untuk anaknya. Subjek merasa sakit hati 

dan paling tidak senang saat dibandingkan dengan 

anak orang. 

Subjek merasa dirinya menjadi orang yang 

mampu mendukung orang lain karena dirinya 

memiliki orang tua yang menekan. Subjek merasa 

tidak nyaman berada di lingkungan yang banyak 

bertemu orang formal. Subjek merasa orang lain 

ramah terhadapnya karena dirinya juga ramah. 
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Subjek tidak ingin memiliki pacar karena takut 

membebani diri maupun pacarnya. 

Subjek terkesan dengan cara mengajar guru 

bahasa Indonesianya dan guru sejarahnya di SMA 

yang dapat menceritakan dengan rinci semua 

sejarah di Indonesia. Subjek merasa trauma dengan 

matematika karena guru SDnya kerap membentak 

anak yang melakukan kesalahan dan pernah 

mempupuri subjek dengan serbuk kapur. 

Subjek mengatakan dirinya adalah orang yang 

pemalas. Subjek pernah dipaksa untuk tampil di 

acara teater saat SMA, hal tersebut membuat subjek 

malas karena repot mengahafal naskah. Saat akan 

menghadapi ujian subjek akan kepikiran, susah 

tidur, dan akan membaca materi. Subjek adalah 

orang yang introvert sehingga kesulitan dalam 

membangun hubungan ke orang baru, sifat 

perfeksionis yang subjek miliki memberi kesan 

kalau subjek adalah orang yang egois. 

Subjek merasa puas dan lebih bahagia saat 

dirinya bisa berguna bagi orang lain. Saat sudah 

memiliki rencana, subjek kerap inkonsisten karena 

masalah malas atau tertunda. 

Keluar dari seminari menjadi peristiwa negatif 

yang membekas bagi subjek karena subjek 
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merasakan kehilangan saudara saat malam 

perpisahan dan merasa sulit untuk bersama dengan 

teman-temannya lagi. 

Subjek menilai kebahagiaan dirinya masih 

diambang, tidak ada masalah, hidup baik-baik saja 

namun belum bahagia. Belum sampai ke cita-cita 

idealnya dan belum produktif di bidang menulis 

menjadi hal yang membuat subjek belum bahagia. 

Triangulasi menyebutkan, subjek adalah orang 

yang sulit di mengerti, suka diam, tidak bisa di 

tebak dari yang ketawa-ketawa tiba-tiba diem, 

kadang beberapa hari tiba-tiba jarang berbicara atau 

menjawab seadanya tanpa diketahui penyebabnya. 

Mood subjek mudah tiba-tiba berubah.  

Subjek pernah marah dan jengkel karena 

candaan yaitu kepalanya kehantam helm, namun 

subjek sedang badmood, akhirnya dari berangkat ke 

Kudus sampai pulangnya subjek masih marah. 

Subjek sangat bersyukur dengan apa yang ia punya, 

tidak mudah iri karena sikap cueknya. 

(2) Faktor Keluarga 

Orang tua subjek memberinya kebebasan untuk 

memilih kepercayaan. Keluarga subjek sangat 

memperhatikan atau kolot terhadap pendidikan, 

sebaik apapun prestasi subjek, jika diluar akademik 
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maka prestasi tersebut tidak ada artinya. Subjek 

menilai keluarganya bukanlah keluarga yang ideal 

karena baik sebelum maupun sesudah perceraian, 

hubungan antar individu di keluarga subjek tetaplah 

datar, biasa saja, atau „dingin‟.  

Subjek merasa kedua orang tuanya tertutup, 

terlebih perihal hubungan mereka. Subjek memiliki 

hubungan yang dekat dengan kakak perempuannya 

dan mulai menjalin komunikasi lagi dengan 

ayahnya yang sempat terputus. Ibu subjek 

menuntutnya untuk segera lulus dari universitas. 

Subjek melihat ibunya yang berjuang sendiri 

untuk menghidupi keluarga disebabkan oleh 

ayahnya yang menghilang dan tidak membantu 

sama sekali. Subjek merasa ibunya semakin sering 

memintanya pulang ke rumah dan seperti ingin 

lebih dekat dengannya. 

Subjek mulai menjalin hubungan dengan ayah 

dan pertemuan terakhirnya adalah di tahun 2016 

yang lalu, berkeliling untuk berkenalan dengan 

saudara dari ayahnya. Subjek merasa sang ayah 

ingin dirinya mengenal keluarga baru. Hadirnya 

keponakan menambah kehangatan dalam keluarga 

subjek dan membuat subjek dekat dengan kakak 

perempuannya. 
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Subjek menyayangkan keluarganya yang tidak 

memiliki pemikiran terbuka untuk hal-hal non 

akademik. Subjek tidak mendapatkan dukungan 

dari keluarga saat dirinya ingin kuliah di jurusan 

sastra. Subjek merasa tidak dapat memiliki 

kedekatan serta kerap berbeda pendapat dengan ibu 

karena watak keras kepala yang ia dan ibunya 

miliki.  

Subjek dipaksa oleh ibunya untuk masuk ke 

seminari yang mana tidak diinginkan oleh subjek. 

Subjek ingin masuk ke SMA De Brito di 

Jogjakarta, namun karena ibunya melihat subjek 

masih kekanak-kanakan akhirnya memaksa subjek 

untuk sekolah di kota Palembang. 

Perceraian orang tua membuat subjek melihat 

ibunya sebagai pihak yang bebannya sangat berat, 

ditinggal, harus membiayai dua anak, menjadi 

sosok ayah dan ibu di rumah atau peran ganda. 

Subjek merasa bersyukur karena memiliki ibu yang 

hebat. 

Awalnya subjek benci pada ayahnya yang tidak 

juga pulang ke rumah, tetapi setelah mengetahui 

latar belakang perpisahan dan lama tidak bertemu 

dengan ayahnya, akhirnya pikiran subjek terbuka 

dan memahami pilihan orang tuanya. Subjek mulai 
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meluangkan waktu untuk keluarga dengan 

menelepon ibunya terlebih dahulu. Orang tua 

subjek tidak memanjakannya sama sekali, bahkan 

jika subjek meminta sesuatu, maka subjek harus 

bisa membuat sesuatu terlebih dahulu.  

Subjek mendapatkan pujian dan dukungan dari 

ayah, ketika subjek menceritakan aktivitas baru 

atau hobi baru, maka ayahnya mendengarkan dan 

bersimpatik terhadap cerita subjek. Berbeda dengan 

ibu dan keluarga besar ibunya, apapun yang 

diceritakan subjek maka ujung-ujungnya selalu 

mementingkan nilai yang bagus dan apabila subjek 

berhasil mendapatkan nilai bagus, subjek tidak 

pernah dipuji melainkan diberi target yang lebih 

besar dari sebelumnya. Hal ini membuat subjek 

merasa malas untuk bercerita kepada ibu dan 

keluarga besar ibunya mengenai apa yang sudah 

subjek dapatkan atau apa yang subjek ingin 

dapatkan.  

Subjek hanya menceritakan masalah akademik 

pada keluarganya. Subjek pernah bercerita pada 

ibunya mengenai hobi dan kegiatannya selama di 

kampus, namun subjek tidak mendapatkan feedback 

apapun dari ibunya.  
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Subjek mendapatkan target dari ibunya untuk 

lulus dalam empat tahun dan dengan nilai yang 

memuaskan. Subjek dan keluarganya memiliki 

kebiasaan berdoa bersama setiap sore. Meskipun 

sudah lewat batas, ibunya tetap berdoa supaya 

subjek lulus empat tahun. Ibu subjek adalah 

seseorang yang saklek mengenai pendidikan. 

Subjek merasa tertekan dengan target dari ibunya. 

Subjek merasa ibunya tidak mengenal anaknya 

dengan memaksa subjek masuk seminari dan 

akhirnya gagal. Subjek sering di banding-

bandingkan dengan orang lain dan juga diejek oleh 

ibunya. 

Subjek tidak menceritakan masalah yang 

dialami pada keluarga karena dengan kolotnya 

keluarga maka mereka akan melihat masalah subjek 

dari sudut pandang mereka. Subjek mengambil 

pelajaran dari orang tuanya yaitu berpendirian dari 

ibu dan toleransi, selalu mendengarkan masalah 

memberi kesempatan untuk berkembang serta 

menghargai pencapaian dari ayah. 

Menurut triangulasi, subjek terlihat bahagia 

sekarang karena dulu terkekang di rumah. 

(3) Faktor Sosial  



210 
 

 

Terbiasa berada di lingkungan Katolik, 

mempengaruhi keputusan subjek dalam memilih 

kepercayaan. Subjek memiliki hubungan yang baik 

dengan teman di lingkungan rumah. Subjek 

memiliki dua orang sahabat dan banyak teman lain 

yang tetap dekat sampai sekarang. Perceraian orang 

tuanya membuat subjek lebih memiliki kedekatan 

dengan teman-teman dibanding dengan keluarga, 

karena itu kebersamaan dengan teman seperti 

bermain bola dan iuran untuk membeli minuman 

menjadi pengalaman menyenangkan bagi subjek. 

Subjek memiliki banyak teman di lingkungan 

kos, tetapi saat di kampus subjek  lebih memiliki 

banyak teman dari fakultas lain. Subjek merasa 

lebih homey berada di FAD dari pada di 

fakultasnya sendiri karena tidak diperbolehkan 

merokok di fakultas Psikologi. Teman-teman 

subjek tidak pernah menyinggung masalah 

perceraian orang tuanya, sehingga subjek tidak 

merasa ada dampak buruk dari perceraian orang 

tuanya terhadap hubungannya dengan teman. 

Subjek memiliki banyak pengalaman 

menyenangkan bersama teman saat SMA, 

meskipun banyak konflik tetapi saat ada teman 

yang terkena masalah dengan orang luar sekolah 



211 
 

 

menjadi berteman lagi. Kebersamaan dirasakan saat 

kelas yang biasanya ramai menjadi diam saat ada 

teman yang berantem, menjadi seru saat satu happy, 

happy semua, satu kena masalah murung semua. 

Subjek suka menulis, terinspirasi dan 

mendapatkan bantuan berupa referensi penulis 

berupa karya sastra dari guru bahasa Indonesianya 

di seminari. Melihat gurunya yang suka mengirim 

tulisannya ke media, membuat subjek tertarik untuk 

membagi inspirasi dan mengungkapkan gagasannya 

kepada orang banyak. 

Subjek lebih percaya untuk menceritakan 

masalahnya pada teman dari pada orang tua karena 

merasa temannya lebih mengetahui kehidupanya 

sehari-hari dan memiliki sudut pandang luas dalam 

melihat masalah subjek. Subjek ingin meniru cara 

mendidik orang tuanya yang bervariasi dan tidak 

ingin meniru perceraian. Subjek tidak tertarik 

mengikuti kegiatan organisasi atau kepanitiaan 

karena tidak mau ribet. 

Subjek merasa tidak nyaman berada di gedung 

fakultasnya yang banyak aturan seperti tidak boleh 

merokok dan harus memakai baju berkerah. Subjek 

mengalami konfilk namun tidak dianggapnya 

serius.  
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Baik dilingkungan baru maupun lama, subjek 

selalu diterima dan terbuka terhadap dirinya. 

Subjek pernah diejek oleh teman SD sampai SMA 

dan juga teman dekatnya karena rambut 

keritingnya. Banyak dari teman subjek yang 

mengatakan presentasi subjek jelas, tidak loncat-

loncat, dan teratur. Subjek pernah mendengar kabar 

burung kalau ada orang lain yang menilai dirinya 

sombong dan terlalu menjaga jarak dengan orang. 

Subjek merasa keluarganya pasti akan 

menentang apabila dirinya memilih jurusan Sastra 

saat kuliah, keluarganya ingin subjek memilih 

jurusan yang pendapatan saat bekerja jelas. Subjek 

terinspirasi oleh Ben Laksana, seorang dosen di 

New Zealand yang tidak kaku, terbuka, dekat 

dengan mahasiswanya meskipun memiliki masa 

kuliah yang tidak cemerlang, bahkan mabuk di 

kampus. 

Subjek akan menegur teman yang melakukan 

kesalahan dengan mengajak berbicara. Hidup hanya 

dengan ibu yang sendirian membuat subjek belajar 

menghargai perempuan. Subjek memiliki hubungan 

yang sangat dekat dengan teman-teman di 

organisasi kampusnya, saling berbagi hal baru, 

mengajari, dan memperkaya. 
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Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 

pandai bergaul. 

(4) Faktor Fisik 

Subjek merasa dirinya selalu menjalin hubungan 

dengan orang yang berlatar belakang sama seperti 

dirinya, yaitu sama-sama broken. Meskipun 

hubungannya dengan lawan jenis tidak ada yang 

langgeng, namun subjek merasa diriya dapat 

memberikan masukan dan menjadikan kedua 

mantan pacarnya orang-orang yang positif. 

Subjek pernah menyukai seseorang namun tidak 

berani mengungkapkan. Saat memiliki pacar, hidup 

subjek menjadi lebih teratur dan bangun lebih pagi, 

namun saat putus atau ditolak dirinya akan kembali 

ke semula yaitu serampangan dan malas berbuat 

sesuatu. 

(5) Faktor Akademik 

Tekanan akademik dari keluarga membuat 

subjek berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. 

Subjek ingin mangambil jurusan sastra karena 

sesuai dengan minat menulisnya, namun karena 

tidak mendapat dukungan dari keluarga akhirnya 

subjek memilih jurusan Psikologi. Subjek merasa 

heran dirinya dikeluarkan dari seminari karena 



214 
 

 

dinilai kurang motivasi oleh pembimbing 

rohaninya. 

Subjek menyukai pelajaran Fisika karena guru 

SMAnya yang tetap memberi nilai meskipun 

jawaban subjek salah, melihat proses, dan 

menjelaskan ulang soal yang jawabannya salah. 

Subjek menguasai pelajaran bahasa Indonesia 

karena rajin membaca buku milik ibunya yang 

seorang guru. 

Subjek merasa trauma dengan Matematika 

karena gurunya saat SD adalah seseorang yang 

tidak mentoleransi kesalahan, kerap membentak, 

dan pernah mempupuri subjek menggunakan 

serbuk kapur. Subjek menilai guru Matematikanya 

saat SMA gagal dalam mengajar karena dirinya dan 

teman-teman satu angkatan nilainya anjlok dan 

tidak dapat menguasai materi. 

Subjek merasa belum puas dengan dirinya 

karena belum lulus kuliah. Subjek merasa belum 

bahagia dengan dirinya karena ada satu tuntutan 

yang belum selesai dan menjadi beban bagi subjek 

yaitu kuliah. 

Triangulasi menyebutkan, subjek terkekang di 

rumah dalam hal kuliah karena bukan masuk ke 

jurusan yang subjek inginkan. 
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(6) Faktor Kemampuan 

Subjek menolong kakak perempuannya yang 

mempunyai anak dengan pengetahuan bidang 

psikologi yang ia miliki. Subjek menggunakan ilmu 

Psikologi dengan menganalisa diri sendiri untuk 

membantu mengatasi perpisahan orang tuanya. 

Subjek mengikuti kegiatan di kampusnya yang 

berhubungan dengan hobinya, yaitu jurnalistik. 

Subjek mengikuti kegiatan di luar kampus yaitu 

proyek di sebuah sekolah dasar untuk membantu 

motivasi anak-anak SD tersebut. 

Subjek mengikuti kegiatan olahrga yaitu 

sepakbola saat SMP dan kegiatan bermusik yaitu 

keroncong di SMAnya dan menjadi relawan di 

sebuah SD. Subjek memiliki blog dan 

mengekspresikan kemampuan menulisnya di blog 

tersebut dengan menulis sastra seperti puisi, cerpen 

dan repotase. 

Subjek mengikuti kegiatan jurnalistik di 

kampus. Subjek menerapkan kemampuan 

membacanya dalam kegiatan sehari-hari seperti saat 

membeli barang baru subjek akan melihat, 

memahami maksud dari barang tersebut.  
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Menurut triangulasi, subjek memiliki skill 

menjadi penulis, jurnalis, dan sering melihat subjek 

sedang menulis. 

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Orang 

tua subjek anak-anaknya sama rata. Subjek berasal dari 

keluarga yang sederhana tapi hangat walaupun harus berpisah. 

Subjek memiliki hubungan yang dekat dengan kakak 

perempuannya meskipun kerap beradu mulut karena selisih 

umur yang terpaut jauh yaitu 13 tahun. Subjek tidak 

mengetahui kapan orang tuanya bercerai, karena belum 

pernah melihat orang tuanya bertengkar di rumah. Subjek 

diberi kebebasan oleh ayah dan ibunya untuk memilih 

kepercayaannya sendiri. Kepercayaan yang dianut oleh subjek 

dan keluarga adalah Katolik. Subjek mengikuti kegiatan di 

gereja seperti OMK dan misdinar, namun tidak pernah 

menjadi pengurus. 

Ayah subjek adalah seseorang yang bebas dan tidak 

pernah marah, sedangkan ibunya seorang guru yang keras dan 

disiplin, oleh karena itu subjek memiliki kedekatan dengan 

ayah sebelum perceraian terjadi. Jika subjek melakukan 

kesalahan, maka ibunya menghukum subjek sedangkan sang 

ayah akan membiarkan subjek dan menasihati. Subjek tidak 

pernah bepergian dengan kedua orang tuanya sekaligus dan 

tidak memiliki pengalaman menyenangkan bersama keluarga. 
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Setiap anggota keluarganya memiliki dunia masing-masing, 

sehingga sulit untuk dapat memiliki acara bersama keluarga. 

Sejak kecil subjek selalu melanggar peraturan yang dibuat 

oleh keluarga. Subjek merasa kesepian di rumah semenjak 

ayahnya pergi. Subjek pernah hilang komunikasi dan tidak 

tahu ayahnya berada dimana dan mulai menjalin komunikasi 

lagi saat SMA. Kelahiran keponakan pertama membuat 

subjek dekat dengan keluarga.  

Menurut subjek, perceraian adalah pasangan suami istri 

yang berpisah secara resmi karena suatu hal. Subjek tinggal 

bersama ibu dan kakak perempuannya. Subjek mengetahui 

perceraian tersebut bukan dari orang tuanya, melainkan dari 

pembicaraan antara ibu dan budhenya yang tidak sengaja ia 

dengar. Perceraian orang tua subjek terjadi karena perbedaan 

agama yang ditentang oleh keluarga besar. Rentang waktu 

yang lama membuat subjek tidak kaget ataupun marah saat 

mengetahui perceraian orang tuanya, sebaliknya subjek 

merasa lega dan semua masalah menjadi jelas. Subjek 

mengikhlaskan, memahami pilihan bercerai orang tuanya 

adalah yang terbaik untuk mereka dan tidak menyalahkan 

orang tuanya. Menurut triangulasi, subjek dapat menerima 

perceraian orang tuanya. 

Subjek bahagia saat dirinya menulis, berminat menjadi 

wartawan dan ingin membagikan karyanya kepada semua 

orang. Subjek ingin fokus pada diri sendiri dan belum mau 
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menjalani hubungan dengan lawan jenis karena sudah 

menemukan dunianya, membuat terobosan dengan melakukan 

penerbitan, serta berani mengeluarkan tulisannya ke media. 

Subjek memiliki target dan prioritas yaitu menyelesaikan 

kuliah. Subjek menaruh minatnya di bidang pendidikan secara 

Psikologi. Subjek ingin berkontribusi untuk sistem pendidikan 

di Indonesia yang masih kolot dengan ilmu Psikologinya. 

Subjek bahagia dan bangga jika dapat berbagi inspirasi 

dengan orang lain. 

Subjek suka merencanakan sesuatu, membuat target, 

serta melakukan evaluasi, namun subjek memiliki kesulitan 

dalam mengatur waktu dan rencananya tidak berjalan dengan 

teratur. Subjek terlibat dalam proyek di sebuah sekolah untuk 

memotivasi anak-anak di sekolah tersebut. Subjek kesulitan 

untuk membangun komunikasi terlebih dahulu dengan orang 

yang baru dikenal karena sikap introvertnya. Subjek 

menempuh SMAnya di seminari dan dikeluarkan saat duduk 

di kelas 2 karena dinilai kurang motivasi. Subjek tidak pernah 

melanggar peraturan meskipun dirinya tidak minat berada di 

seminari. Subjek merasa senang dengan kegagalan yang di 

alaminya di seminari karena ia bisa memberi pelajaran ke 

semua anggota keluarga besarnya mengenai pilihan mereka 

untuk subjek. 

Subjek percaya pada pilihannya menjadi seorang 

jurnalis meskipun ditentang oleh keluarga besarnya. Subjek 



219 
 

 

membutuhkan sosok seperti ibunya yang tegas dan sosok 

ayahnya yang bertoleransi. Subjek tidak pernah terlibat 

masalah dalam masyarakat. Subjek menguasai alat musik 

seperti gitar dan cak. Subjek cepat menangkap dan memahami 

konteks bacaan. Subjek tidak terlalu suka berbicara dan lebih 

senang mendengarkan. Subjek orang yang perfeksionis dan 

sulit bekerja dalam tim, bisa bekerja dalam tim asalkan subjek 

yang memilih timnya. Subjek memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi, mau belajar tentang hal baru atau belajar dari 

kesalahan. 

Keluarga ideal menurut subjek adalah keluarga yang 

utuh, hangat, masing-masing anggotanya selalu ada untuk 

anggota yang lain. Subjek menilai tubuhnya ideal. Diri ideal 

menurut subjek adalah orang yang menjadi dirinya sendiri, 

memiliki prinsip dan berkarya. Subjek mulai peduli dengan 

diri sendiri dan serius terhadap hobinya untuk bekerja besok. 

Hobi menulisnya tidak dianggap subjek sebagai kemampuan 

spesial karena semua orang bisa menulis. Subjek bersedia 

berpartisipasi dalam sebuah acara dengan berada di belakang 

layar. Subjek ingin dianggap orang lain sebagai orang yang 

sederhana dan apa adanya. Ejekan orang lain perihal rambut 

keritingnya ditanggapi subjek dengan santai dan merasa lebih 

dekat dengan teman-temannya karena dapat menjadi ciri 

khasnya. Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 
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percaya diri dan pemberani. Subjek suka berbagi mengenai 

pekerjaan, keluarga dan kehidupannya. 

Bagi subjek, agama adalah pencarian tentang 

kebenaran. Semenjak cuti kuliah, subjek menjadi malas pergi 

ke gereja. Subjek kebingungan dan menganggap dirinya 

sedang berada dalam fase pencarian kebenaran akan Tuhan. 

Subjek berpedoman, ketika kamu memberi maka kamu tidak 

akan kekurangan. Subjek  menjadi sukarelawan sebuah 

proyek yang bertujuan untuk membantu anak-anak SD 

tersebut memiliki motivasi dan konsep diri yang bagus. 

Subjek memberi usulan untuk menyalurkan buku-buku hasil 

donasi kepada anak-anak tersebut. Subjek memiliki sifat 

seperti ayahnya, ketika ada orang lain yang bercerita 

mengenai masalah maupun prestasinya, maka subjek mencoba 

untuk memberi tanggapan yang positif. Menurut triangulasi, 

subjek suka menyendiri, diam di kamar melihat laptop atau 

bermain telepon genggam, tidak akan mengajak melakukan 

sesuatu terlebih dahulu dan kalau tidak diajak tidak akan mau. 

Subjek adalah orang yang paling sedikit memiliki sikap benci 

atau tidak suka dengan teman sendiri. Subjek tidak pernah 

menuntut orang lain. 

Subjek mampu mengambil keputusan untuk memilih 

kepercayaan saat masih duduk di bangku SD. Subjek 

memahami ibunya yang sudah bekerja untuk keluarga setelah 

perceraian, oleh karena itu subjek tidak ingin menambah 
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beban ibunya dengan masalah yang subjek hadapi. Subjek 

bertemu dengan orang baru yang memberikannya referensi-

referensi bacaan dan membuat subjek semakin ingin menjadi 

wartawan. Subjek selalu merasa senang saat melihat ataupun 

bersama dengan orang yang menjadi diri sendiri dan 

menampilkan apa yang dia suka. Subjek bahagia bersama 

dengan orang yang berani menjalani hobinya, tanpa 

mempedulikan bagus atau jeleknya akademik orang tersebut. 

Subjek menghargai setiap pencapaian orang lain. 

Saat menghadapi pilihan yang berat, subjek memilih 

untuk netral atau justru memilih kedua pilihan yang ada. 

Subjek hanya dekat dengan orang-orang tertentu dan memilih 

untuk mempersempit hubungan pertemanannya. Subjek 

menyesal apabila dirinya tidak menjalankan rencana yang 

sudah di buat, namun subjek akan mengulanginya lagi di 

kesempatan selanjutnya. Saat suasana hati buruk, subjek 

memilih untuk berada di kamar, mendengarkan musik, 

membaca buku atau mengobrol dengan orang untuk membuat 

pikiran subjek teralih dari hal yang membuat jengkel. Subjek 

mencoba berani bersikap keras terhadap dirinya dan keluar 

dari zona nyamannya dengan bertemu orang baru demi 

mencapai cita-citanya menjadi seorang jurnalis. 

Subjek tidak terpengaruh akan ibu dan keluarga 

besarnya yang tidak mempedulikan pencapaian subjek di 

bidang non akademik. Subjek menganggap ketidakpedulian 
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tersebut adalah budaya dari keluarganya. Saat masuk 

seminari, ibunya tidak mengharuskan subjek menjadi romo, 

akhirnya subjek pun tidak termotivasi untuk mencapai nilai 

yang bagus maupun menjadi pastur. Kegagalan subjek di 

seminari membuat keluarga besar membebaskannya memilih 

jurusan kuliah yang subjek mau dan tetap masuk akal bagi 

keluarga besarnya. Subjek merasa keluarganya pasti akan 

menentang apabila dirinya memilih jurusan Sastra saat kuliah, 

keluarga ingin subjek memilih jurusan yang memberikan 

pendapatan jelas. Sampai saat ini, subjek belum pernah 

memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. 

Memiliki keluarga besar yang kolot membuat subjek teguh 

dalam mempertahankan idealismenya. Subjek tidak 

mempermasalahkan norma yang berada di masyarakat namun 

tidak menyukai aturan mengekang yang ada di Universitas. 

Subjek mencari tahu bahaya rokok, cara untuk 

berhenti, namun belum memiliki niat untuk menerapkan dan 

belum berani memulai perubahan untuk kesehatan dirinya. 

Subjek tertarik dan peduli dengan feminism. Subjek menuntut 

dirinya untuk belajar sebanyak-banyaknya agar saat 

pembicaraannya dengan orang lain bisa terjalin baik. Subjek 

mengikuti kegiatan yang tidak ia suka dengan setengah hati. 

Subjek tidak menyalahkan orang yang menilai dirinya negatif 

karena orang tersebut belum mengenalnya. Menurut 

triangulasi, subjek pendiam namun subjek adalah orang yang 
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mudah berinteraksi dengan orang baru dan mudah 

menyesuaikan diri. Subjek melakukan sesuatu dalam waktu 

yang lama, tidak pernah meminta pertolongan, dan tidak 

menceritakan masalahnya apabila tidak ditanya.  

Subjek tidak pernah membela diri saat diejek oleh 

ibunya, namun subjek ingin membuktikan siapa yang lebih 

sukses. Tekanan dari keluarga besar membuat subjek 

termotivasi untuk membuktikan kalau jalan yang ia pilih 

benar. Subjek berencana untuk memberontak apabila keluarga 

besarnya tidak merestui pilihan subjek menjadi jurnalis. 

Subjek ingin menjadi penulis, namun apabila kebutuhan 

memaksa maka subjek akan menjadi jurnalis. Subjek yakin 

dengan apa yang ia lakukan dan yakin akan mempunyai hasil 

yang membuat keluarga besarnya mengikhlaskan pilihannya. 

Subjek ingin dirinya berguna, membagikan inspirasi dan 

gagasannya kepada orang banyak dan bisa mendengarkan 

orang lain. Subjek ingin segera bekerja karena tidak ingin 

menjadi beban bagi ibunya lagi. Subjek belajar menjual 

tulisannya ke media dan juga mendapatkan referensi bacaan 

dari guru bahasa Indonesianya di SMA. Subjek kini tengah 

mengambil jurusan Psikologi karena penasaran dan dapat 

mendengarkan cerita orang, selain itu jurusan tersebut juga 

masuk akal menurut keluarga subjek. 

Subjek lebih cepat dewasa karena terbiasa 

menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang tua. 
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Subjek memahami ibunya yang berwatak keras sebagai akibat 

dari tekanan yang diterima ibunya dari perceraian. Subjek 

memaklumi ibu dan keluarga besar ibunya yang terbiasa 

dengan hal-hal saklek. Suasana hati subjek menjadi sangat 

terganggu jika ada teman yang datang saat subjek sedang 

ingin sendiri. Subjek belum sepenuhnya menjadi diri sendiri 

karena masih digerakkan oleh hal-hal diluar keinginannya 

seperti perasaan. Apabila subjek berada dalam tim yang tidak 

sesuai dengan keinginannya, maka subjek akan malas-

malasan dan memilih untuk bekerja sendiri. Subjek 

menghadapi perubahan dengan belajar lagi dan membuat 

rencana baru kemudian di evaluasi. Menurut triangulasi, 

subjek adalah orang yang sabar dalam menghadapi masalah, 

tidak mudah emosi, dan tidak banyak mengeluh. Subjek 

menuntut diri sendiri untuk lebih maju. 

Subjek merasa janggal saat menyadari bahwa orang 

tuanya bercerai dan saat melihat tetangga sebelah rumah yang 

masih memiliki ayah yang selalu ada saat mereka ingin 

bermain ataupun dalam masalah. Perceraian orang tua 

membuat subjek menjadi trauma, waspada, dan berhati-hati 

untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tidak 

mendapatkan apresiasi untuk pencapaiannya di luar akademik 

dari keluarga. Subjek menilai dirinya memiliki watak yang 

sama dengan ibunya yaitu keras kepala. Subjek trauma 

dengan perceraian orang tuanya sehingga membuatnya takut 
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menjadi kepala rumah tangga, takut membuat anak-anaknya 

merasakan hal yang sama. Kegagalan subjek di seminari 

membuat subjek berkeyakinan kalau tidak setiap pilihan orang 

tua itu baik untuk anaknya. Keluar dari seminari membuat 

subjek seperti kehilangan saudara.  

Subjek kerap merasa malas dan menunda rencana yang 

ia buat. Suasana hati subjek sepanjang hari dipengaruhi oleh 

kurang tidur dan terlambat makan. Subjek menjadi sensitif, 

tersinggung, atau jengkel pada saat mendengar perubahan 

intonasi suara orang lain yang menjadi keras dan kaget saat 

fokus. Subjek merasa sakit hati dan paling tidak senang jika 

dibandingkan dengan orang lain. Subjek mampu mendukung 

orang lain karena memiliki orang tua yang menekan. Subjek 

merasa tidak nyaman berada di lingkungan yang banyak 

bertemu orang formal. Orang lain ramah terhadap subjek 

karena dirinya juga ramah. Menurut triangulasi, subjek sulit di 

mengerti, pendiam, dan perasaannya kerap berubah secara 

mendadak tanpa sebab yang jelas.  

Subjek terkesan dengan cara mengajar guru bahasa 

Indonesianya dan guru sejarahnya di SMA. Subjek trauma 

dengan matematika karena guru SDnya suka membentak dan 

pernah mempupuri subjek dengan serbuk kapur. Saat 

menghadapi ujian subjek kepikiran, susah tidur, dan akan 

membaca materi. Subjek kesulitan dalam membangun 

hubungan ke orang baru, sifat perfeksionisnya membuat 
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subjek terlihat egois. Subjek mulai memperhatikan kesehatan 

pribadi karena ada teman dekat subjek yang perokok 

terjangkit penyakit tuberkolosis. Subjek hidup baik-baik saja 

dan tidak ada masalah namun belum bahagia karena belum 

mencapai cita-citanya dan produktif di bidang menulis. 

Subjek sangat bersyukur dengan apa yang ia punya, tidak 

mudah iri karena sikap cueknya. 

Keluarga subjek sangat memperhatikan pendidikan. 

Sebaik apapun prestasi subjek, jika diluar akademik maka 

prestasi tersebut tidak ada artinya. Ibu subjek menuntutnya 

untuk segera lulus dari universitas. Subjek ingin masuk ke 

SMA De Brito di Jogjakarta, namun ibunya memaksa subjek 

masuk ke seminari. Subjek merasa ibunya tidak mengenal 

anaknya dengan memaksa subjek masuk seminari dan 

akhirnya gagal. Subjek menyayangkan keluarganya yang 

tidak memiliki pemikiran terbuka untuk hal-hal non 

akademik. Subjek tidak mendapatkan dukungan dari keluarga 

saat dirinya ingin kuliah di jurusan sastra.  

Subjek menilai keluarganya bukanlah keluarga yang 

ideal karena baik sebelum maupun sesudah perceraian, 

hubungan antar individu di keluarga subjek biasa saja atau 

kaku. Kedua orang tua subjek tertutup, terlebih perihal 

hubungan mereka. Subjek mulai menjalin hubungan dengan 

ayah dan pertemuan terakhirnya adalah di tahun 2016 yang 

lalu, berkeliling untuk berkenalan dengan saudara dari 
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ayahnya. Hadirnya keponakan menambah kehangatan dalam 

keluarga subjek dan membuat subjek dekat dengan kakak 

perempuannya. Subjek mengambil pelajaran dari orang 

tuanya yaitu berpendirian, menghargai pencapaian dan 

toleransi. 

Subjek melihat ibunya yang berjuang sendiri untuk 

menghidupi keluarga, sebagai pihak yang bebannya sangat 

berat, ditinggal oleh ayahnya, harus membiayai dua anak, 

menjadi sosok ayah dan ibu di rumah atau peran ganda. 

Subjek merasa bersyukur karena memiliki ibu yang hebat. 

Hidup hanya dengan ibu yang sendirian membuat subjek 

belajar menghargai perempuan. Subjek merasa ibunya 

semakin sering memintanya pulang ke rumah dan ingin lebih 

dekat dengannya, namun subjek merasa tidak dapat memiliki 

kedekatan serta kerap berbeda pendapat dengan ibu karena 

watak keras kepala yang ia dan ibunya miliki. Subjek mulai 

meluangkan waktu untuk keluarga dengan menelepon ibunya 

terlebih dahulu. Orang tua subjek tidak memanjakannya. Jika 

subjek meminta sesuatu, maka subjek harus bisa membuat 

sesuatu terlebih dahulu.  

Subjek mendapatkan pujian dan dukungan dari ayah, 

Berbeda dengan ibu dan keluarga besarnya yang selalu 

mementingkan nilai bagus dan apabila subjek berhasil 

mendapatkan nilai bagus, subjek tidak pernah dipuji 

melainkan diberi target yang lebih besar dari sebelumnya. Hal 
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ini membuat subjek malas bercerita kepada ibu dan keluarga 

besar ibunya mengenai apa yang sudah subjek dapatkan atau 

apa yang subjek ingin dapatkan. Subjek juga tidak 

menceritakan masalah pribadinya pada keluarga. Subjek 

hanya menceritakan masalah akademik saja. Subjek pernah 

bercerita mengenai hobi dan kegiatannya selama di kampus, 

namun subjek tidak mendapatkan tanggapan apapun dari 

ibunya. Subjek mendapatkan target dari ibunya untuk lulus 

kuliah dalam empat tahun dan dengan nilai yang memuaskan. 

Subjek dan keluarganya memiliki kebiasaan berdoa bersama 

setiap sore. Meskipun sudah lewat empat tahun, ibunya tetap 

berdoa supaya subjek lulus empat tahun. Subjek merasa 

tertekan dengan target dari ibunya. Menurut triangulasi, 

sekarang subjek terlihat bahagia karena dulu terkekang di 

rumah. Subjek sering di banding-bandingkan dengan orang 

lain dan juga diejek oleh ibunya. 

Subjek memiliki hubungan yang baik dengan teman di 

lingkungan rumah. Subjek memiliki dua orang sahabat dan 

banyak teman lain yang tetap dekat sampai sekarang. 

Perceraian orang tuanya membuat subjek lebih memiliki 

kedekatan, kebersamaan, dan pengalaman menyenangkan 

dengan teman-teman dibanding keluarga. Subjek memiliki 

banyak teman di lingkungan kost, tetapi saat di kampus 

subjek memiliki banyak teman dari fakultas lain. Subjek 

merasa lebih nyaman berada di fakultas lain dari pada di 
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fakultasnya sendiri karena adanya peraturan-peraturan yang 

tidak sesuai dengan keinginan subjek. 

Subjek lebih percaya untuk menceritakan masalahnya 

pada teman dari pada orang tua karena merasa temannya lebih 

mengetahui kehidupannya sehari-hari dan memiliki sudut 

pandang luas dalam melihat masalah subjek. Lahir di keluarga 

Jawa dan hidup di pulau Sumatera membuat subjek 

berperilaku sopan santun dan tidak menganggap rendah orang 

lain. Subjek selalu diterima di lingkungan baru maupun lama. 

Banyak dari teman subjek yang mengatakan presentasinya 

saat di kelas jelas dan teratur, namun ada juga yang menilai 

subjek sombong dan terlalu menjaga jarak dengan orang lain.  

Subjek terinspirasi oleh seseorang yang memiliki masa 

kuliah kurang cemerlang, namun sukses menjadi dosen di 

New Zealand. Subjek menegur teman yang melakukan 

kesalahan dengan mengajak berbicara. Subjek memiliki 

hubungan yang sangat dekat dengan teman-teman di 

organisasi kampusnya, saling berbagi hal baru, mengajari, dan 

memperkaya. Menurut triangulasi, subjek adalah orang yang 

pandai bergaul. Subjek merasa selalu menjalin hubungan 

dengan orang yang berlatar belakang sama seperti dirinya. 

Meskipun hubungannya dengan lawan jenis berakhir, namun 

subjek merasa diriya dapat memberikan masukan dan 

menjadikan kedua mantan pacarnya orang-orang yang positif. 

Subjek pernah menyukai seseorang namun tidak berani 
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mengungkapkan. Saat memiliki pacar, subjek menjadi lebih 

teratur dan bangun pagi, namun saat putus atau ditolak dirinya 

akan kembali ke semula yaitu serampangan dan malas. 

Tekanan akademik dari keluarga membuat subjek 

berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. Subjek menyukai 

pelajaran Fisika karena memiliki guru Fisika yang baik. 

Subjek menguasai pelajaran bahasa Indonesia karena rajin 

membaca buku milik ibunya. Subjek trauma dengan 

Matematika karena gurunya saat tidak mentoleransi 

kesalahan, kerap membentak, dan pernah mempupuri subjek 

menggunakan serbuk kapur. Subjek juga menilai guru 

matematikanya saat SMA gagal dalam mengajar. Subjek 

merasa belum bahagia dengan dirinya karena ada satu 

tuntutan yang belum selesai dan menjadi beban bagi subjek 

yaitu kuliah. Menurut triangulasi, subjek terkekang di rumah 

dalam hal pendidikan karena masuk ke jurusan yang tidak 

diinginkan subjek. 

Subjek mengikuti kegiatan olahrga yaitu sepakbola 

saat SMP, kegiatan bermusik yaitu keroncong di SMAnya, 

dan menjadi relawan di sebuah SD. Subjek memiliki blog dan 

mengekspresikan kemampuan menulisnya di blog tersebut 

dengan menulis sastra seperti puisi, cerpen dan repotase. 

Subjek menerapkan kemampuan membacanya dalam kegiatan 

sehari-hari seperti saat membeli barang baru subjek akan 

melihat, memahami maksud dari barang tersebut. Subjek 
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menggunakan ilmu Psikologi untuk mengevaluasi diri dan 

membantunya mengatasi perpisahan orang tua. Subjek juga 

menolong kakak perempuannya yang mempunyai anak 

dengan pengetahuan Psikologi. Subjek mengikuti kegiatan di 

kampusnya yang berhubungan dengan hobinya, yaitu 

jurnalistik. Menurut triangulasi, subjek memiliki kemampuan 

menjadi penulis, jurnalis, dan kerap melihat subjek sedang 

menulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	1.COV SKRIPSI.pdf (p.1-17)
	2.BAB 1 MEN.pdf (p.18-33)
	3.BAB II SKRIPSI MAMEN.pdf (p.34-71)
	4.BAB III SKRIPSI MAMEN.pdf (p.72-83)
	5.BAB IV YUHUU.pdf (p.84-249)
	6.BAB V YAHUU.pdf (p.250-276)
	7.BAB VI YIPIII.pdf (p.277-280)
	8.DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.281-283)
	9.LAMPIRAN VERBATIM.pdf (p.284-594)

