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PEDOMAN WAWANCARA 

 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama lengkap  :…………………………………………………  

Nama panggilan  :………………………………………………… 

Tempat tanggal lahir :………………………………………………… 

Alamat    :………………………………………………… 

Jenis kelamin   :………………………………………………… 

Hobi     :………………………………………………… 

Cita-cita sejak kecil  :………………………………………………… 

Pendidikan   :………………………………………………… 

Kelebihan (5)   :………………………………………………… 

Kekurangan (5)  :………………………………………………… 

 

IDENTITAS KELUARGA SUBJEK 

Nama ayah    :………………………………………………… 

Pendidikan   :………………………………………………… 

Pekerjaan   :………………………………………………… 

Nama ibu   :………………………………………………… 

Pendidikan   :………………………………………………… 

Pekerjaan   :………………………………………………… 

Jumlah saudara kandung : L =    P =  Anak ke =   
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A. LATAR BELAKANG SUBJEK 

a. Masa anak-anak 

1. Latar belakang keluarga 

 Keadaan keluarga 

 Kepercayaan yang dianut 

 Kebudayaan dalam keluarga 

2. Relasi dengan keluarga 

 Komunikasi dengan orang tua dan saudara 

 Acara bersama keluarga 

 Pengalaman yang menyenangkan 

 Pengalaman yang tidak menyenangkan bersama keluarga 

 Pendapat keluarga mengenai subyek dari sudut pandang 

subjek 

3. Relasi dengan orang lain 

 Teman di lingkungan rumah 

 Teman di lingkungan sekolah 

 Pengalaman yang menyenangkan bersama teman 

 Pengalaman yang tidak menyenangkan bersama teman 

 Permasalahan dengan teman 

 

b. Masa remaja 

1. Latar belakang keluarga 

 Keadaan 

 Kepercayaan yang dianut 

 Kebudayaan dalam keluarga 
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2. Relasi dengan keluarga 

 Komunikasi dengan orang tua dan saudara 

 Acara bersama keluarga 

 Pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga 

 Pengalaman yang tidak menyenangkan bersama keluarga 

 Pendapat keluarga mengenai subyek dari sudut pandang 

subjek 

3. Relasi dengan orang lain 

 Teman di lingkungan rumah 

 Teman di lingkungan sekolah 

 Pengalaman yang menyenangkan bersama teman 

 Pengalaman yang tidak menyenangkan bersama teman 

 Permasalahan dengan teman 

 Hubungan asmara 

 

B. PERCERAIAN ORANG TUA 

1. Apakah anda tau arti dari perceraian? 

2. Sejak kapan orang tua anda bercerai? 

3. Setelah orang tua anda bercerai, dengan siapa anda tinggal sekarang? 

4. Apakah anda mengetahui penyebab orang tua anda bercerai? 

5. Apakah anda merasa ada hal yang berubah setelah orang tua anda 

bercerai? Baik dalam diri anda, hubungan anda dengan orang tua, 

dan hubungan anda dengan teman-teman. 

6. Bagaimana perasaan anda terhadap orang tua setelah mengetahui 

bahwa mereka bercerai? 
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7. Apakah anda bisa menerima perceraian orang tua? 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSEP DIRI 

SUBJEK 

a. Afeksi 

1. Perasaan apa yang muncul saat anda harus memilih salah satu 

dari dua hal yang kamu sukai? 

2. Hobi apa yang anda punya? Apabila suatu saat anda diminta 

untuk mempertunjukkan hobi di depan semua orang, apa yang 

akan anda lakukan? 

3. Terjadi perubahan pada hal yang sudah anda rencanakan dengan 

baik, bagaimana perasaan anda dan apa yang akan anda lakukan? 

4. Apakah anda tertarik untuk terlibat menjadi panitia dalam 

kegiatan masyarakat atau sekolah? Sebutkan alasannya. 

5. Apa yang anda rasakan saat berinteraksi dengan orang baru? 

6. Hal apa yang paling membuat diri anda merasa takut? Kenapa? 

7. Perasaan apa yang sering muncul dalam keseharian anda? 

8. Apa yang anda lakukan saat perasaan tersebut muncul? 

 

b. Keluarga 

1. Apakah anda memiliki pengalaman yang menyenangkan bersama 

keluarga? Ceritakan. 

2. Apakah orang tua anda memanjakan anda? 

3. Apakah anda mendapat dukungan dan pujian dari orang tua untuk 

sesuatu yang anda capai? 
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4. Apakah orang tua memberikan target yang harus anda penuhi? 

Target yang diberikan orang tua menekan atau memotivasi anda? 

5. Pernahkah anda dimarahi, dimaki, atau bahkan diejek oleh orang 

tua? Kenapa? 

6. Apakah anda diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan 

memilih jalan anda sendiri? 

7. Saat mengalami masalah, apakah anda bercerita kepada orang 

tua? Bagaimana tanggapan mereka? 

8. Saat anda melakukan sebuah kesalahan, apa yang biasa dilakukan 

orang tua anda? 

9. Apakah ada hal-hal yang diajarkan oleh orang tua yang sekarang 

menjadi pedoman untuk anda bersikap dan berperilaku? 

 

c. Sosial 

1. Apakah anda bergabung dalam sebuah organisasi baik dalam 

masyarakat maupun di sekolah? Sebutkan.  

2. Apakah anda merasa nyaman berada di lingkungan tempat 

tinggalmu dan di sekolah? Sebut dan jelaskan alasannya. 

3. Apakah ada peraturan di lingkungan masyarakat dan sekolah 

yang membuat anda tidak nyaman? Sebut dan jelaskan. 

4. Apakah pernah terjadi konflik antara anda dengan teman-teman 

di sekolah atau dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal 

anda? Bisa diceritakan. 
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5. Kebiasaan, budaya atau norma apa saja yang ada dilingkungan 

anda? Apakah nilai-nilai tersebut berpengaruh pada kehidupan 

anda? 

6. Bagaimana perilaku orang lain terhadap anda? 

 

d. Fisik 

1. Apakah anda pernah jatuh cinta dan punya pacar? 

2. Apakah anda pernah ditolak atau cinta bertepuk sebelah tangan? 

Kenapa? 

3. Apakah ada perubahan dalam diri anda saat jatuh cinta atau 

setelah ditolak? 

4. Apakah anda mempunyai tubuh yang ideal? Menurut anda tubuh 

yang ideal itu seperti apa? Sebut dan jelaskan alasannya. 

5. Apakah anda pernah menerima ejekan karena bentuk tubuh anda? 

Kemudian bagaimana reaksimu? Ceritakan. 

 

e. Akademik 

1. Mata pelajaran apa yang anda sukai dan kuasai? 

2. Apakah anda mengikuti kegiatan ekstrakulikuler? Jelaskan. 

3. Apakah anda mempunyai guru yang berkesan baik negatif 

maupun positif ? Ceritakan. 

4. Apakah ada anda yang memberi label negatif untukmu? Apa itu 

dan kenapa? 

5. Apabila anda kesulitan dalam mengikuti mata pelajaran, apa yang 

akan anda lakukan? Apakah guru anda membantu? 
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f. Kemampuan 

1. Apa hobi anda? 

2. Apakah anda unggul dibidang tertentu? Sebutkan. 

3. Dimana anda biasa mengekspresikan kemampuanmu? 

4. Apabila anda diminta untuk mengisi acara pentas seni, apakah 

anda akan ikut berpartisipasi? Jika iya, apa yang akan anda 

pertunjukkan? Jika tidak, mengapa? 

5. Bagaimana perasaan anda saat akan menghadapi ujian? Jelaskan. 

 

D. ASPEK-ASPEK KONSEP DIRI YANG DIMILIKI SUBJEK 

1. Ceritakan mengenai diri anda, siapa anda dan anda ingin menjadi 

apa? 

2. Menurut anda, sosok ideal itu seperti apa? Sebut dan jelaskan. 

3. Menurut pandangan orang lain, anda itu orang yang seperti apa? 

4. Anda ingin dianggap oleh orang lain seperti apa? 

5. Adakah sosok orang lain yang anda tiru? 

6. Apakah anda bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab 

terhadap dirimu sendiri? Ceritakan dan jelaskan. 

7. Apakah ada pilihan yang anda sesali? 

8. Apakah ada hal-hal yang diajarkan agama dan menjadi pedoman 

untuk anda hidup? Apa sajakah itu? 

9. Apakah anda memperhatikan kesehatan pribadi? Apa itu? 

10. Adakah kemampuan anda, yang diterapkan dalam keseharian? 

Apakah itu? 

11. Apakah anda sudah menerima diri anda apa adanya? 
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12. Adakah tuntutan yang anda buat untuk diri sendiri? 

13. Apa yang akan anda lakukan jika ada perilaku orang lain yang 

menyimpang dari norma atau aturan pribadi anda? 

14. Apa tujuan hidup anda? Sebutkan alasannya. 

15. Apakah anda suka perubahan? Sebut dan jelaskan. 

16. Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, bagaimana 

reaksi anda? 

17. Apakah anda puas dengan dirimu saat ini? Sebutkan alasannya. 

18. Adakah suatu peristiwa yang berkesan untuk anda?  

 

E. INDIKATOR KONSEP DIRI SUBJEK 

1. Apakah anda melakukan persiapan dan perencanaan khusus untuk 

beraktivitas dalam sehari, seminggu, atau bahkan setahun? 

2. Apakah anda suka ikut kegiatan disekolah atau di lingkungan 

rumah? Sebut dan jelaskan. 

3. Pekerjaan apa yang besok ingin anda miliki? Sebutkan alasannya. 

4. Kemampuan apa yang anda punya? Adakah orang yang membantu 

mengasah kemampuan anda? 

5. Apakah anda mempunyai hubungan spesial dengan teman? Apa itu? 

6. Apakah saat ini anda tergabung dalam sebuah organisasi? Apa 

sajakah itu dan mengapa? 

7. Dalam organisasi tersebut, bagaimana hubungan anda dengan teman-

teman? 

8. Apakah ada teman yang tidak menyukai anda? Mengapa? 

9. Apakah anda adalah orang yang berbahagia? 
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PEDOMAN WAWANCARA TRIANGULASI 

1. Sudah berapa lama kenal subjek dan kenal sebagai apa? 

2. Dari mana anda tau kalau orang tua subjek bercerai? 

3. Apakah subjek pernah menyinggung soal orang tua atau 

keluarganya? 

4. Seperti apa keseharian subjek? 

5. Subjek adalah orang yang kaku atau fleksibel? 

6. Apakah subjek selalu bercerita soal masalahnya? 

7. Pernahkah bepergian bersama subjek? 

8. Menurut anda, subjek merupakan orang yang seperti apa? 

9. Apakah ada perbedaan sikap subjek terhadap orang lain dan tempat 

tertentu? 

10. Menurut anda subjek merupakan orang yang percaya diri atau 

minder? 

11. Subjek mudah bersosialisasi atau tidak? 

12. Hal apa saja yang anda suka dan tidak sukai dari subjek? 

13. Pernahkah subjek membagikan pengalaman dan pengetahuannya? 

14. Apakah anda pernah melihat subjek marah? Menurut anda apakah 

subjek dapat mengendalikan emosinya? 

15. Apakah subjek pernah mengambil keputusan saat bersama anda? 

16. Apakah usia psikologis dan usia biologis subjek seimbang? 

17. Apakah subjek pernah mengeluh soal hidupnya? 

18. Apakah subjek adalah orang yang bersyukur atas hidupnya? 

19. Sejauh yang anda tahu, apakah subjek pernah terlibat masalah? 

20. Setahu anda, bagaimana reaksi subjek saat menghadapi masalah? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

A. Kesan Umum Subjek 

1. Kondisi fisik 

2. Gerak gerik tubuh 

3. Emosi dan mimik wajah yang kerap muncul 

4. Respon dan reaksi subjek saat berinteraksi 

5. Pakaian dan aksesoris 

6. Suasana lingkungan tempat tinggal subjek 

7. Perilaku saat berinteraksi dengan orang lain (jika ada) 

 

B. Perilaku Subjek saat Diwawancarai 

1. Lancar saat berbicara 

2. Bersikap terbuka 

3. Menunjukkan sikap percaya diri 
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LAMPIRAN B 

- VERBATIM 

- TABEL INTENSITAS 
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Lampiran 1.1.Verbatim Subjek 1 

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA I : 14 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Aku pengen 

tau masa 

kecilmu nih, 

bisa 

diceritakan 

keadaan 

keluarga 

waktu kamu 

kecil gimana? 

Em pas anak-anak, 

apa ya, em.. enak. Ya 

masih enak gitu. 

Hooh. Masih em 

nyaman nyaman. 

Suasananya tenang 

aman. 

LBA Keadaan 

keluarga 

menyenang

kan 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kalau 

hubungan mu 

sama orang 

tua? 

Oya, em di apa di 

uruslah di ya dicukupi. 

Menyenangkan. 

LBA Kebutuhan 

subjek 

dicukupi 

orang tua 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kepercayaan 

keluarga 

waktu itu 

apa? 

Katolik semua. LBA Kepercaya

an yang 

dianut 

Katolik 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Ada budaya 

tertentu 

nggak di 

keluarga? 

Nggak ada, enggak.    

Budaya kecil-

kecil di 

rumah nggak 

ada? 

Oya kalau kayak gitu 

ada. Buat dididik dari 

kecil. Kalau dulu juga 

punya ruang doa 

sendiri masihan, jadi 

diusahain setiap hari 

doa satu-satu. 

BKK Subjek 

dibiasakan 

oleh orang 

tua untuk 

berdoa 

setiap hari 

di ruang 

doa 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Kalau budaya 

sehari-hari? 

Banyak sih 

sebenernya. 
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Bisa 

diceritain 

mungkin? 

Em kayak apa, ya 

kayak tadi itu makan 

doa dulu, terus em 

terus em, mungkin ada 

waktu main bareng 

gitu, maksudnya 

kayak ngilangin penat 

gitu ya. 

BKK Berdoa dan 

bepergian 

bersama 

keluarga 

menjadi 

kebiasaan 

subjek 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Kalau 

komunikasi 

sama orang 

tua gimana? 

Komunikasi? Em 

lancar-lancar aja. Bisa 

dihubungin dua-

duanya. Gitu.  

LBA Komunikas

i dengan 

orang tua 

lancar 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Deket sama 

mama atau 

papa sih? 

Oh sama mama. Kan 

nganu, sama mama 

dari kecil gitu lo. 

PON Subjek 

lebih dekat 

dengan 

mamanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Emang ayah 

kemana? 

Nggak maksudnya 

kayak sampe balita, eh 

enggak enggak, sampe 

sampe ya ada tapi tu 

jarang ketemu gitu lo. 

Mungkin setaun 

berapa kali gitu. 

LBA 

 

 

 

 

 

PON 

Saat kecil 

subjek 

jarang 

bertemu 

ayahnya 

 

Subjek 

kehilangan 

figur ayah 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Oh emang 

ayah pergi 

kemana? 

Kerja tapi pindah-

pindah kota gitu lo. 

   

Dulu ketemu 

ayah setaun 

berapa kali? 

Em………….. 

Lupa, kalau lagi libur 

aja papanya baru 

pulang gitu. 

PON Subjek 

tidak ingat 

pertemuan 

dengan 

ayah 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau sama 

saudara 

gimana 

komunikasi-

nya? 

Em kalau sama kakak 

yang cewek tu baik 

akrab. Tapi kalau 

sama yang cowok 

enggak. 

DKP 

 

 

DKN 

Subjek 

dekat 

dengan 

saudara 

perempuan

nya saja  

Keadaan 

keluarga 

positif 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Baik akrab 

sama 

engganya 

Em soalnya kalau 

yang cewek kan 

ngurus saya dari bayi, 

DKN Subjek 

tidak dekat 

dengan 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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gimana 

emang? 

bantuin mama ngurus 

gitu lo. Jadinya kan 

deketnya sayang-nya 

sama sing cewek. 

Kalau sama yang 

cowok tu kayak 

berantem terus gitu lo. 

Terus nggak pernah 

omong-omongan juga 

sampe detik ini, 

maksudnya kalau 

omong-omongan tu 

cuman kalau ada 

butuhnya doang, 

nyapa aja nggak 

pernah. 

kakak laki-

lakinya 

karena 

minimnya 

komunikasi 

Ada nggak 

acara bareng 

keluarga yang 

kamu inget 

terus? 

Em ada sebenernya, 

tapi udah lupa 

tepatnya apa gitu lupa. 

   

Nah, liburan 

keluarga yang 

paling 

berkesan ada 

nggak? 

Em.. oh kayak ke 

pantai pernah hooh. 

Itu inget, kalau 

lainnya lupa. Ke 

pantai gitu inget. Em 

kalau ke pantai ya 

masih bareng-bareng 

gitu pas papa pulang 

gitu kan liburan ke 

pantai gitu. 

LBA Subjek dan 

keluarga 

berlibur 

bersama 

sebelum 

orang 

tuanya 

bercerai 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Baiklah. 

Sekarang 

temen masa 

kecil punya 

nggak? 

Banyak banget, heeh, 

em ya kayak temen 

komplek tetangga gitu, 

bareng-bareng terus 

kalau tiap hari main 

bareng juga gitu. 

LBA Subjek 

punya 

banyak 

teman di 

rumah 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Yang sampe 

besar masih 

kontakan 

yang di 

sekolah atau 

Em sekolah sih hahaha 

kalau yang sama 

temen lingkungan 

kan.. Kalau udah 

punya sekolah sendiri-

KNL Saat remaja 

subjek 

tidak lagi 

dekat 

dengan 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 
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rumah nih? sendiri terus pisah 

sendiri-sendiri, udah 

gede gitu. 

teman di 

lingkungan 

rumah 

Sama temen 

sekolah masih 

kontak terus 

sampai 

sekarang? 

Iya masih, heem 

masih sampe detik ini, 

dari TK sampe detik 

ini, kuliah, sering 

ketemu sering main 

bareng. 

DMP Subjek 

berteman 

baik 

dengan 

teman-

teman 

sekolahnya 

Dinamika 

kelompok 

positif  

Pernah ada 

masalah? 

Sering, pernah hahaha    

Kalau 

pengalaman 

menyenang-

kan sama 

temen? 

Main bareng, kemana-

mana bareng, ngapa-

ngapain bareng. 

DMP Subjek 

mendapat 

kenangan 

menyengan

kan dari 

teman-

temannya 

Dinamika 

kelompok 

positif  

Oke, sekarang 

kalau masa 

remaja nih, 

berarti 

sekarang ini. 

Keadaan 

keluargamu 

sekarang 

gimana? Ada 

perbedaan 

nggak? 

Em ya ada, kalau 

masih kecil kan 

maksudnya masih 

kayak itu lo, jadi kan 

kalau masih kecil itu 

papaku kan masih 

kerja, nah terus kalau, 

masih terpenuhi lah 

meskipun meskipun 

sebenernya tu papa 

mamaku tu cerai-nya 

dari aku bayi. Dari aku 

masih bayi tu dah 

cerai. Dari kakakku 

yang atasku SD tu dah 

cerai. Na terus tapi 

kayak masih sering 

ngasih transferan gitu 

lo, kayak ngirimin 

uang. Na terus kalau 

dulu kan masih kerja. 

Na tapi tu juga di sela-

sela itu ya mamaku 

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

kebutuhan-

nya 

tercukupi 

saat ia 

masih kecil  

 

 

 

 

 

 

 

Orang 

tuanya 

bercerai 

sejak 

subjek 

masih bayi  

 

 

 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengeta-

hui arti 

perceraian 

orang tua 
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nggak nggak jagain 

dari papaku gitu lo. 

Kayak mamaku juga 

nyari-nyari uang gitu. 

Kan empat anaknya 

sama mamaku semua, 

nggak ada yang ikut 

papaku. Jadi ya 

mamaku ya nyari-

nyari gitu tetepan buat 

uang. Terus gitu terus 

to sampe masih kerja 

kemarin, terus 

sekarang udah 

pensiun. Sekarang 

pensiun tu lebih kayak 

butuh banget gitu, ya 

apa udah pensiun juga 

nggak bisa dijagain 

juga to, yo jadinya yo 

kacau gitulah kayak-

an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

mamanya-

lah yang 

bekerja 

keras untuk  

menghidu-

pi keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa ada 

masalah 

ekonomi di 

keluarga-

nya sejak 

ayahnya 

pensiun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Kalau Em kalau papaku.. eh,    
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kepercayaan 

yang dianut 

masih sama? 

kan kakaknya empat. 

Yang pertama sama 

kedua tu ikut 

suaminya semua 

pindah Islam semua, 

terus yang masih 

Katolik aku sama 

kakakku, terus kalau 

papaku masih katolik, 

kalau mamaku udah 

pindah Islam. Gitu.  

Kamu masih 

katolik, nggak 

ikutan mama 

nih? 

Masih, tergantung 

jodohnya besok 

hahaha. 

LBR Agama 

subjek 

tergantung 

dari jodoh 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Kenapa 

nggak ikut 

mama? 

Enggaklah, kan dari 

bayi kan Katolik, 

mosok pindah. 

   

Kalau 

kebudayaan 

keluarga ada 

nggak? 

Kebudayaan? Enggak 

sih cuman kayak 

selalu ditekenin buat 

apa prihatin gitu gitu 

lo, buat mandiri gitu. 

POP Subjek 

selalu 

dididik 

untuk 

prihatin 

dan 

mandiri 

Peran  

orang tua 

positif 

Ada 

pengalaman 

menyenang-

kan nggak 

sama 

keluarga? 

Em jarang. Jarang 

ngerasain. Waktu 

masih kecil itu, mesti 

tu kalau mama pergi 

sama kakak jalan-jalan 

gitu tu aku ditinggal di 

rumah gitu. 

PEN 

 

 

 

LBA 

Subjek 

merasa 

diabaikan 

saat kecil 

karena 

sering 

ditinggal di 

rumah saat 

kakak dan 

mamanya 

jalan-jalan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak  

Sendirian? Sama mbaknya, 

pembantu gitu. 

   

La papa sama 

kakak laki-

lakimu? 

Oh kalau papa kan 

kerja to di luar kota 

gitu. Na terus kalau 

kakak cowok ya main 

DKN Subjek 

tidak dekat 

dengan 

papa dan 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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sendiri juga. Makanya 

nggak deket sampe 

sekarang gitu. 

kakak laki-

lakinya 

karena 

minimnya 

komunikasi  

Emang kamu 

nggak diajak 

mama sama 

kakakmu 

jalan-jalan? 

Enggak, nggak diajak, 

ya kayak nek mereka 

belanja apa gitu ya 

nggak diajak gitu. Kan 

belum mudeng to 

pikirnya terus nggak 

diajak. 

   

Kalau yang 

nyenengin 

bareng 

keluarga? 

Em ada, tapi tu kayak 

apa ya jarang-jarang 

gitu lo, nggak sering. 

LBR Subjek 

jarang  

mendapat 

kenangan 

keluarga  

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Coba ceritain 

satu? 

Apa ya, em lupa 

kejadiannya, nggak 

terngiang heem. 

LBR Subjek 

tidak dapat 

mengingat 

pengalama

n keluarga 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Yang sampe 

berkesan? 

Enggak ada, soalnya 

keseringan tiap hari 

kan sama mama terus, 

na gitu, jadi cuman 

mama mama doang. 

POP Subjek 

banyak 

menghabis

kan waktu 

dengan 

mama  

Peran 

orang tua 

positif 

Oke balik ke 

yang tadi ya. 

Kalau 

komunikasi 

sama orang 

tua gimana 

nih sekarang? 

Em kalau udah remaja 

gini kan semakin 

mikir masa depan, na 

itu lebih kayak udah 

bisa ngomong gitu lo. 

Kalau dulu kan nggak 

bisa gitu lo. 

Maksudnya dulu 

cuman minta uang gitu 

doang kan. Cuma tau 

main-main. Kalau 

sekarang kan udah 

mikir kedepannya 

gimana, terus 

POP Komunikas

i subjek 

dengan 

orang tua 

menjadi 

lebih 

intensif 

Peran 

orang tua 

positif  
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ngobrolnya udah 

semakin dewasa. 

Obrolan dewasa lah 

pokoknya. Gitu. 

Komunikasi 

sama mama 

papa lancar ? 

Lancar. Lancar. LBR Komunika-

si keluarga 

lancar  

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Komunikasi 

langsung atau 

lewat social 

media? 

Em ngomong 

langsung, kalau sama 

mama kan serumah, 

kalau sama papa beda 

rumah sih tapi masih 

se-M, na tinggal ke 

rumahnya aja. Gitu. 

LBR Subjek 

tetap ada 

komunikasi 

dengan 

ayah 

meskipun 

berbeda 

rumah 

tinggal 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Tadi kan 

komunikasi, 

kalau 

hubunganmu 

sama mama 

papa gimana? 

Kalau sama mama 

malah justru lebih jadi 

deket, karena kan 

akunya udah dewasa 

juga. Maksud e udah, 

pikirannya udah 

dewasa gitu lo. 

Jadinya lebih deket, 

lebih kayak lebih 

paham gitu lo situasi 

yang ada. Gitu. 

POP Subjek 

lebih dekat 

dengan 

mama dan 

dapat 

memahami 

keadaan 

yang ada 

Peran 

orang tua 

positif 

Sama papa? Sama papa.. sama. 

Jadi lebih, ya 

meskipun kalau sama 

papa masih ada 

sebelnya sebenere. 

Karna dulu kan pisah 

juga karna papaku to. 

Na jadinya masih, ya 

kadang masih sering 

nyalah-nyalahin 

papaku gitu lo. Heem. 

PON 

 

 

 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

sebal dan 

menyalah-

kan 

papanya 

atas 

perceraian 

tersebut 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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Kalau boleh 

tau, sebel 

sama papa 

karena apa? 

Em itu, papaku 

selingkuh to, dulu 

sama sekertarisnya 

gitu. Kan dulu sempet 

nganu megang 

manajer. Terus sama 

sekertarisnya gitu. Eh 

sebenernya enggak 

sih, kalau mamaku 

cerita tu sebenere 

papaku emang ya 

mungkin apa 

rumongso punya uang 

gitu lo maksudnya. 

Terus sering mainan 

cewek. Tapi mamaku 

diem aja. Tau 

sebenernya banyak 

cewek, ganti-ganti 

cuman buat mainan 

gitu to. Na tapi em ada 

satu cewek, orang S eh 

S ya. Orang S itu 

keras kan orangnya 

em kayak marganya 

mereka tu keras 

kejem. Di K ndak an S 

ya? 

PPO Subjek 

mengetahui 

penyebab 

perceraian 

orang 

tuanya 

Mengeta-

hui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

S tu nganu to 

di BD? 

Hah apa B apa ya..    

Oh B. Yang keras di K 

pokoknya.  

   

Iya.. Na itu, keluarganya tu 

ngomong kalau, 

ngomong ke papaku 

kalau, “kalau kamu 

nganu anak saya, 

kamu harus nikahin 

anak saya” gitu, na 

terus “atau kalo 

enggak kamu tak 

PPO Subjek 

tahu bahwa 

orang 

tuanya 

bercerai 

karena 

papanya 

menikah 

lagi  

Mengeta-

hui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 
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bunuh sama ceweknya 

ini, anak saya juga tak 

bunuh” gitu. Jadi 

kalau papaku nggak 

nikahin, bakal dibunuh 

gitu lo. Ya udah 

akhirnya nikah sama 

ceweknya itu.  

Berarti papa 

tinggal sama 

istrinya yang 

sekarang? 

Em.. dari aku bayi itu. 

Tinggalnya diluar kota 

ikut, istrinya yang 

ikut, kemana-mana 

gitu ikut, yang apa 

nemenin papaku terus 

dapet maaf lo, dapet 

gajinya papaku secara 

bersih ya cuman dia 

malahan, malah aku 

nggak dapet gitu, 

cuman berapa persen. 

DKN Subjek 

merasa 

papanya 

tidak 

menafkahi 

keluarga-

nya dengan 

cukup 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Kapan sih 

kamu tau 

papa mama 

cerai, terus 

papa seperti 

itu? 

Oh.. sebentar-

sebentar. Kayaknya itu 

gini lo, mulai 

selingkuhnya itu 

waktu saya bayi, terus 

cerainya waktu saya 

balita. Resmi cerainya 

itu waktu saya balita. 

Makanya waktu 

sampe balita itu, saya 

masih tau kalau itu 

papa saya gitu lo. Na 

terus waktu balita aja 

tu itu liat sendiri 

mamaku sama 

ceweknya berantem. 

Didepan mataku liat 

sendiri gitu lo. Gitu. 

PPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKN 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengetahui 

kalau orang 

tuanya 

bercerai 

saat ia 

masih 

balita 

 

 

 

 

 

Di usia tiga 

tahun 

subjek 

melihat dan 

mengingat 

sampai 

sekarang 

pertengka-

ran mama 

Mengeta- 

hui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 
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dan 

selingkuh-

an papanya 

Dan kamu 

masih inget 

kejadian itu 

sampe 

sekarang? 

Hooh. Iya. Masih 

inget banget. Itu 

waktu apa ya TK. Itu 

masih sering 

berantem. Berarti 

kayaknya belum resmi 

cerai tu ya saya SD, 

eh, mau masuk SD 

gitu mungkin. Seinget 

saya.  

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKN 

Subjek 

mengingat 

orang 

tuanya 

yang sering 

bertengkar  

 

 

 

Keluarga 

tidak 

harmonis 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Kamu lihat 

mama 

berantem 

sama papa 

atau sama 

ceweknya? 

Dua-duanya. Lihat 

jambak-jambakan gitu 

lihat. 

PKN Pertengkar-

an orang 

tua & 

selingkuh-

an papanya 

terekam 

jelas di 

pikiran 

subjek 

yang masih 

balita 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Oh.. tapi 

kamu nggak 

tau ya karena 

apa. 

Iya, itu waktu balita 

itu belum mudeng itu 

kenapa. Tapi taunya 

kok itu berantem terus 

gitu lo. Na terus makin 

mau masuk SD gitu 

baru dikasih tau. Gitu. 

PPO Subjek 

mengetahui 

bahwa 

orang 

tuanya 

bercerai 

saat ia SD 

Mengeta-

hui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

Siapa yang 

ngasih tau? 

Mama sendiri. Sering 

mama ngomong, 

ngomong pelan-pelan 

gitu lo maksudnya, itu 

lo papamu gini gini 

gini. Gitu. 

PPO Subjek 

tahu orang 

tuanya 

bercerai 

dari mama 

Mengeta-

hui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

Waktu kamu 

denger, kamu 

gimana? 

Em.. belum ngerasain. 

kan masih kecil 

jadinya oh hooh to, 
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cuman gitu gitu 

doang. Belum apa ya, 

belum sedih. Soalnya 

belum mudeng. 

Kamu mulai 

merasakan 

ada feeling 

berbeda ke 

mama papa 

kapan? 

SMP. SMP, SMP udah 

ngerasain. Kalau SD 

kan, ya itu sebenernya 

kerasane juga waktu.. 

kalau masih kerja kan 

masih minta uang gitu 

lo, masih minta uang 

papa, kadang di 

transfer gitu gitu. Tapi 

tu juga cuman kalau 

butuh doang gitu. 

Kalau trus mulai SMP 

gitu mulai ngerasain. 

Gitu. Baru sadar gitu 

lo. Oh ternyata 

mamaku kok montang 

manting gitu lo. 

Maksudnya kayak 

selama ini tu usaha 

gitu lo. 

POP 

 

 

 

PON 

 

Subjek 

melihat 

bahwa 

mamanya 

bekerja 

keras untuk 

mengurus 

subjek dan 

ketiga 

kakak-nya 

Peran 

orang tua 

positif 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Perasaan 

yang muncul 

ke papa? 

Sebel, benci gitu lo. 

Salahnya papa kan 

semua kayak gini. 

Ngaruhnya malah 

lebih ke sekarang 

detik ini.  

PON 

 

 

 

PEN 

Subjek 

merasa 

benci serta 

menyalah-

kan 

papanya  

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Gimana? Nganu, apa, ya kayak 

itu masalah dana gitu. 

Kan kenapa dulu kok, 

em bukannya gimana-

gimana lo. Dulu tu 

emang uangnya 

papaku tu banyak 

banget. Sampe yo yo 

bisa dibilang orang 

lebih lah. Na tapi tu 

justru malah dia tu 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

ayahnya 

hanya 

membahagi

akan 

perempuan 

yang 

menjadi 

selingkuha

nnya  

Peran 

orang tua 

negatif 
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ngebahagiain istrinya, 

ceweknya itu, yang 

cewek yang godain 

itu. Na terus sama 

sekali, sampe dulu tu 

apa sampe, ya 

mamaku nggak 

ngerasain. Ngerasain 

cuman dulu kan, 

waktu anaknya masih 

tiga, belum ada saya. 

Na gitu terus, em, 

sampe ya maksude 

rasanya tu nyesel gitu 

lo, ngapa dulu punya 

uang nggak ditabung 

buat T malah 

dihambur-hamburin 

gitu. Ya gitu sih. 

(menangis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menyesali 

papanya 

yang 

mengabai-

kannya 

dengan 

tidak 

menabung 

untuk 

subjek 

yang pada 

saat itu 

belum lahir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Oke, balik aja 

ke pertanyaan 

tadi ya. Kalau  

komunikasi 

sama 

saudaramu? 

Sekarang ini? 

Em sama kakak 

pertama kedua ya 

masih baik, cuma kan 

mereka dah 

berkeluarga, jadi-nya 

kayak udah pisah gitu. 

Maksude mereka udah 

DKN Subjek 

merasa ada 

perubahan 

hubungan 

dengan 

kedua 

kakak 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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punya kehidupan, 

nggak kayak dulu lagi, 

nggak seperhatian 

dulu gitu lo. Kalau 

sama yang cowok 

tetep aja. Nggak 

ngobrol sama sekali. 

perempuan

nya yang 

sudah 

berkeluar-

ga, 

sedangkan 

dengan 

kakak laki-

lakinya 

subjek 

merasa 

masih tidak 

dekat 

Ada nggak 

pengalaman 

menyenang-

kan bareng 

keluarga? 

Em.. nggak ada sih. 

Malah lebih kepisah-

pisah gitu lo. Kayak 

kalau sama papa 

sendiri ada. Sama 

mama sendiri juga 

ada. Gitu. Jadi nggak 

bareng tapi sendiri-

sendiri gitu. 

DKN Subjek 

merasa 

tidak 

memiliki 

pengala-

man yang 

menyenang

kan 

bersama 

keluarga. 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Maaf nih, 

kamu tau 

nggak 

hubungan 

mama sama 

papa sekarang 

gimana? 

Tau banget. Yo kayak 

mereka yo sekarang 

lebih apa ya, sama sih 

mamaku kayak aku, 

kayak nyalah-nyalahin 

papaku gitu. Kayak yo 

pokoknya papaku 

suruh tanggung jawab 

aja gitu lo sama aku 

gitu. 

DKN Subjek dan 

mamanya 

menyalah-

kan papa 

dan 

meminta-

nya untuk 

bertang-

gung jawab 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Sekarang ini, 

punya temen 

di rumah? 

Enggak hahaha 

enggak. Sama sekali. 

   

Kenapa? Em apa ya, nggak ada 

yang seumuran. Ya 

mungkin ada tapi kan 

karena komplek gitu 

lo. Jadi yo udah 

hidupku hidupku, 

KNL Subjek 

tinggal di 

lingkungan 

yang 

individual 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 



293 
 

hidupmu hidupmu. 

Kalau di 

sekolah? 

Banyak banget. Masih 

kontakan terus. Sampe 

mau masuk kuliah 

juga perhatian kan. 

Kamu lanjut mana, 

kamu lanjut mana. 

Gitu.  

DMP Subjek 

memiliki 

hubungan 

yang saling 

peduli 

dengan 

teman di 

sekolah 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Sahabat, ada? Ada.    

Pernah 

terlibat 

masalah besar 

nggak? 

Nggak sih, malah 

nggak pernah, nggak 

nggak pernah 

marahan. Oh mungkin 

ada. Seputar pelajaran 

kali ya. Kayak kalau 

di sekolah gitu lo 

misal apa ya nggak 

mau nyontekin gitu. 

Kan tipeku kan orang-

nya kalau ada ujian 

belajar gitu lo. Giat. 

Tak benerin, tak 

seriusin gitu. Terus 

kadang tu ada temen 

yang minta jawaban 

apa nyuruh nggak 

belajar, na gitu kadang 

saya tu orangnya atos 

gitu lo. Yo gimana ya 

maksudnya, saya 

pengen berusaha tapi 

kok nggak boleh, na 

itu kadang cekcok. 

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

Subjek 

dikenal 

sebagai 

seseorang 

yang pelit 

dalam 

membagi 

jawaban 

tugas 

sekolah 

 

 

 

 

Subjek 

melakukan 

persiapan 

berupa 

belajar 

dengan giat 

saat akan 

menghada-

pi ujian 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

Kalau 

pengalaman 

menyenang-

kan? 

Bolos pelajaran 

hahaha, terus main 

bareng, terus kalau 

punya masalah apa 

apa sering curhat, 

bantuin gitu gitu. 

DMP Subjek 

mendapat 

pengalama

n yang 

menyenang

kan dengan 

teman 

Dinamika 

kelompok 

positif 
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Oke. Punya 

pacar nggak? 

Aduh hahaha em yo 

bukan pacar sih 

resminya, gimana ya, 

ya kayak temen, 

temen, temen baik 

gitu. 

   

Gimana 

memang? 

Em baik sih, kayak 

nggak nggak 

ngutamain, maksud e, 

nggak usah, nggak 

ngutamain gimana ya 

kita pacaran apa 

gimana gitu. Tapi 

cuman kayak 

komitmen aja gitu. 

LPP Subjek 

menjalani 

sebuah 

komitmen 

dengan 

lawan jenis 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Kalau 

perjalanan 

asmaramu 

gimana nih? 

Iya kalau dari SD 

SMP tu dulu ya suka-

sukaan, cinta monyet, 

biasa anak kecil. Na 

terus kemarin kelas 

satu SMA, kan saya 

dah lulus SMA. 

Waktu kelas satu 

SMA tu punya pacar. 

Na itu baru sekali 

bener-bener pacaran 

gitu lo. Baru 

ngerasain. Gitu saya 

pacaran dua tahun tapi 

akhirnya putus. Na itu 

baru ngerasain sakit 

hati gitu. 

LBR Subjek 

pernah 

mengalami 

masa putus 

cinta yang 

menyakit-

kan hatinya 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Mempengaru

hi kamu 

nggak 

sekarang? 

Ngaruh banget  pake 

banget. Ngaruh 

banget. 

   

Kalau nggak 

keberatan, 

boleh lo 

diceritakan.. 

Iya maksudnya 

kemaren itu kan, dua 

tahun itu kelas satu 

SMA sama kelas dua 

SMA, sampe kelas 

dua SMA. Eh sampe 

LPN 

 

 

 

 

 

Terjadi 

perubahan 

pada diri 

subjek 

setelah 

putus 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri 
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awal-awal kelas tiga 

SMA malahan. Na itu 

tu bener-bener yang 

mau UN. Detik-detik 

mau UN, tu bener-

bener waktu em kan 

dia sih yang ninggalin. 

Terus waktu 

ditinggalin tu rasanya 

bener-bener nggak ada 

semangat belajar sama 

sekali. Bener-bener 

yang bad mood 

seketika. Terus sempet 

nggak pengen sekolah 

gitu gitu. Di sekolah 

juga percuma. 

Murung, nggak 

semangat sama sekali, 

ngeblank semua gitu. 

 

 

 

 

 

 

dengan 

pacar 

negatif 

Wah sampe 

segitu ya. 

Menurutmu 

karena apa 

kok kamu 

sampai 

merasa se-

kehilangan 

itu? 

Mungkin karena apa 

ya.. mindsetnya kan 

mindsetnya bakal 

sama dia aja gitu lo, 

udah kan. Terus 

sehari-hari juga sama 

dia terus. Terus kayak 

waktu putus tu 

bingung gitu lo, abis 

ini mau sama siapa, 

gimana ngejalanin-nya 

gitu. Hooh iya. 

Banyak banget sih 

kayak sifat gitu, terus 

ngapa-ngapain kan 

sama dia biasanya. 

Terus akhirnya waktu 

dia pergi ya udah 

nggak niat makan, 

nggak niat main, 

nggak niat apapun 

nggak niat. Gitu. Gitu. 

LPN Subjek 

merasa 

seperti 

kehilangan 

segalanya 

saat putus 

dengan 

pacarnya 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri 

negatif 
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Kalau 

sekarang 

gimana? 

Enggak sih sekarang 

udah biasa. Puji Tuhan 

udah bisa lupa. 

M 

MP 

Subjek 

dapat 

menerima 

pacar yang 

meninggal

kannya 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Tau arti dari 

perceraian itu 

apa? 

Em, tau.    

Bisa 

disebutkan 

yang kamu 

tau?  

Perceraian itu yang 

pertama berpisah, itu 

berpisah secara apa 

secara keseluruhan. 

Secara fisik, secara 

kejiwaan, terus secara 

materi gitu-gitu 

semuanya. Dari yang 

satu jadi kebagi jadi 

dua. 

APO Subjek 

tahu arti 

perceraian 

 

 

Mengerti 

arti 

perceraian 

orang tua 

Sejak kapan 

orang tuamu 

bercerai? 

Em……….. sejak 

saya TK menjelang 

SD.   

   

Setelah orang 

tua bercerai 

dengan siapa 

kamu tinggal? 

Dengan ibu.  KKP Setelah 

perceraian, 

subjek 

tinggal 

dengan ibu 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 

Keberatan 

nggak kalau 

menceritakan 

penyebab 

orang tuamu 

bercerai? 

Nggak. Em.. 

penyebabnya karena 

ada orang ketiga yang 

papa saya selingkuh 

sama cewek itu. Gitu. 

Eh.. eh.. itu terus 

akhirnya eh ya terus 

akhirnya mama saya 

tau, tapi kalo taunya 

itu dari rekan kerjanya 

papa saya. Jadi kayak 

rekan kerjanya papa 

saya itu ngasih tau ke 

mama gitu kalo “kok 

kemarin pak A** 

PPO Subjek 

mengetahui 

penyebab 

orang 

tuanya 

bercerai 

Mengeta-

hui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 
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sama cewek ya bu?” 

gitu, kayak pada 

kasihan sama mama 

gitu lo, terus pada 

ngomong gitu terus 

mama akhirnya cari 

tau gini gini gini 

akhirnya terbongkar 

gitu. 

Apakah kamu 

merasa ada 

hal yang 

berubah 

setelah 

orangtuamu 

bercerai? 

Em, waktu awal-awal 

sih nggak kerasa 

soalnya saya masih 

kecil belum mudeng 

juga. Kerasanya malah 

detik ini gitu.  

   

Kamu 

kerasanya 

dalam hal 

apa? 

Dalam hal ekonomi.    

Dalam hal 

ekonomi 

berubahnya 

gimana 

memang? 

Eh.. apa ya justru 

waktu saya lagi 

banyak-banyaknya 

butuh malah papa saya 

juga udah pensiun, 

ditambah juga emang 

udah nggak bersama 

dari dulu gitu. 

DKN Subjek 

merasa 

kebutuhan-

nya 

menjadi 

tidak 

terpenuhi 

karena 

perceraian 

tersebut 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Kalo dalam 

dirimu sendiri 

kamu merasa 

ada 

perubahan 

nggak setelah 

kamu tau kalo 

ternyata 

orang tuamu 

itu bercerai? 

Setelah kamu 

tau kalo 

Ada sih sebenernya 

malah ngaruh banget 

ke diri sendiri. Jadi 

kayak apa ya, kayak 

mikire terus takut buat 

nikah gitu. Trauma 

kan orang nikah aja 

bisa pisah gitu lo jadi 

kayak trauma gitu. 

Jadi lebih fokus 

ngurus diri sendiri dari 

pada bersama gitu. 

PKN Subjek 

menjadi 

trauma dan 

takut untuk 

menikah. 

Subjek 

juga 

memilih 

untuk lebih 

memperhat

ikan diri 

sendiri  

Peristiwa 

dengan 

kesan 

yang 

negatif 
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ternyata 

ayahmu 

selingkuh? 

Hubungan 

dengan orang 

tuamu apakah  

ada yang 

berubah? 

Eh nggak ada sih. 

Sama aja, kayak eh.. 

ya kayak gak tau apa-

apa aja gitu. 

   

Kalo 

perasaanmu 

ke ayah atau 

ke ibu 

berubah 

nggak? 

Setelah tau 

kalo ada 

sesuatu yang 

terjadi. 

Dan sekarang 

kayak 

gimana? 

Em.. Tau banget kalau 

ke mama lebih kayak 

kasihan banget gitu lo. 

Maksud e kok di sia-

sia gitu. Kalo ke papa 

jelas benci banget lah. 

Jadi kayak dendam 

gitu. Em sekarang 

kalau ke mama tu ya 

sayang banget maksud 

e kayak gimana ya ya 

sayang banget gitu 

kalau sama mama 

segalanya lah. Kalau 

ke papa biasa aja 

hahaha yo maksud e 

sayang sih sayang tapi 

yo nggak bisa yang 

kayak ke mama gitu 

nggak bisa. Seutuhnya 

gitu nggak bisa sih. 

Beda gitu. 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengang-

gap mama-

nya sebagai 

pihak yang 

tersakiti. 

Subjek 

merasa 

benci dan 

dendam 

pada 

papanya 

karena 

sudah 

meninggal

kan 

keluarga 

 

 

Peran 

orang tua  

negatif 

 

 

 

 

 

Karena kamu 

lihat ayahmu 

seperti itu, 

perasaanmu 

melihat sosok 

laki-laki itu 

gimana boleh 

diceritakan? 

Jadi ya itu kayak jadi 

parno gitu tu lo kayak 

setiap cowok tuh tak 

pikir kayak sama gitu 

lo. Kayak semuanya 

sama kayaknya tetep 

dulu tuh ayahku waktu 

pertama-pertama 

menikah tuh orangnya 

setia. Ya bener-bener 

baik lah, setia. Tapi 

kok lama-lama 

PKN Subjek 

mengang-

gap semua 

laki-laki 

memiliki 

sisi yang 

sama yaitu 

tidak setia 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

yang 

mendalam  
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berubah. Nah trus, di 

otakku itu jadi 

mindsetnya eh sebaik 

apapun cowok ya tetep 

punya sisi cowok. 

Cowok tu ya gitu nah 

maksudnya gitu. 

Kalo sama 

pacarmu yang 

kemarin 

kamu bilang 

kamu 

ditinggalin 

gimana? 

Na itu, makanya saya 

kan kayak rasanya 

jatuh banget gitu, 

karena tak pikir dia 

juga awalnya bener-

bener gitu lo, tapi kok 

ternyata lama-lama 

berubah trus 

ninggalin, na itu 

tambah, tambah apa, 

tambah nggak percaya 

lagi gitu sebenarnya 

gitu. 

PKN Subjek 

merasa 

jatuh dan 

semakin 

tidak 

percaya 

terhadap 

laki-laki 

sejak 

ditinggal-

kan oleh 

papanya 

kemudian 

ditinggal-

kan oleh 

pacar 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

yang 

negatif 

Kalau 

hubunganmu 

dengan 

teman-teman 

atau sahabat 

ada 

perubahan 

nggak setelah 

kamu tau 

kalau kamu 

dari keluarga 

yang 

bercerai? 

Eh.. kalau dari dulu 

sih nggak pernah 

ngerasa, dari kecil 

sampe SMP gitu 

nggak pernah. Baru 

SMA ini kerasanya 

gitu. A.. a.. kalau 

pribadi aku sih 

maksudnya kayak 

yang minder dikit gitu 

lo, maksudnya iri 

kadang kok temenku 

masih utuh gitu gitu 

tapi aku dah endak 

gitu. Itu rasanya ah..  

F.PN 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

merasa 

minder dan 

iri jika 

melihat 

teman 

dengan 

keluarga 

yang utuh 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

Muncul 

perasaan iri 

seperti itu 

waktu apa 

Apa ya, kalau liat 

mereka eh.. apa ya 

main-main bareng gitu 

lo, pergi bareng, ya 

F.PN 

 

 

 

Muncul 

perasaan 

iri, minder, 

dan tidak 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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memangnya? gitu, ya gitu iri. 

(berkaca-kaca) Minder 

juga, sering kok, apa, 

(menangis) ngerasa 

nggak adil gitu lo 

maksudnya, gitu 

 

PEN 

 

 

 

adil saat 

melihat 

keluarga 

yang pergi 

dan main 

bersama 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kira-kira 

muncul 

dihatimu 

nggak, kamu 

nyalahin 

dirimu 

sendiri? 

Nggak sih, 

sepenuhnya nyalahin 

papa (menangis). 

Awal mulanya kayak 

gini kan juga karena 

papa sendiri. 

Meskipun tadi saya 

dah bilang kayak 

dipaksa kan nikahnya 

sama itu lo apa B gitu. 

Tapi kan tetep 

salahnya dia kan gitu.  

PON Subjek 

menyalahk

an papanya 

yang 

berseling-

kuh dan 

menikah 

lagi 

Peran 

orang tua 

negatif  

Kira-kira ada 

perasaan 

pengen 

maafin papa 

nggak, 

mengingat 

kemarin papa 

seperti itu, 

ninggalin 

kamu dan 

mama? 

Susah. Berat banget 

nek maafin soalnya. 

Ya karena itu apa, 

bener-bener liat mama 

yang montang-

manting sana sini 

(menangis) ya jadinya 

susah nek buat maafin, 

mungkin bisa maafin 

nek em apa saya dah 

kerja gitu baru dah 

bisa gitu. 

PEN 

 

 

 

POP 

 

 

 

PON 

Subjek 

merasa 

berat untuk 

memaafkan 

papa 

karena 

melihat 

beratnya 

perjuangan 

mama 

untuk 

menghidu-

pi keluarga 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

Peran 

orang tua 

positif 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Pernah nggak 

kamu bilang 

ke papa, 

mengutarakan 

isi hatimu, 

mungkin 

marah-marah 

ke papa? 

Nggak pernah. Dari 

dulu kalau ngomong 

juga kalau ada 

butuhnya doang  sih 

sama dia. Trus deket 

sama papa kan juga 

nganu apa waktu di B 

doang sebulan trus dia 

dah pensiun gini baru 

deket kan. Karena dia 

mbalik lagi ke M gitu 

PON Subjek 

hanya 

berkomuni

kasi 

dengan 

ayahnya 

saat 

membutuh

kan saja 

Peran 

orang tua 

negatif  
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lo jadinya ya baru 

deket akhir-akhir ini 

aja. 

Pengen nggak 

kira-kira 

mencurahkan 

isi hatimu ke 

papa? 

Nggak, biar dia 

ngerasain aja 

karmanya sekarang 

gitu. 

PEN Subjek 

ingin 

papanya 

menang-

gung akibat 

dari 

perbuatan-

nya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau 

misalnya nih, 

kamu dikasih 

satu waktu 

kamu bisa 

ngomong ke 

papa apa yang 

ada dalam 

hatimu. Kamu 

pengen 

ngomong apa 

ke papa? 

Em.. apa ya, nyuruh 

dia apa ya, nginget-

nginget aja dulu 

ninggalin mama kayak 

apa. Em.. pengen dia 

tu ngerasain kayak 

mama gitu lo, susah 

banget lah pokoknya 

ngurus empat anak 

sendirian gitu. 

   

Jadi kamu 

bangga dong 

harusnya 

punya mama 

kayak mama.. 

Heem ya bangga 

bangga ya meskipun 

kadang sering 

berantem sih 

maksudnya kayak 

nggak nurut gitu-gitu 

kan ya kayak udah 

wajar sih anak, anak 

ibu gitu. Tapi kadang 

kalau aku keinget dia 

sekarang juga udah 

tambah tua kan mama, 

baru kerasa banget 

sekarang. 

PEP Subjek 

merasa 

bangga 

terhadap 

ibunya 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Kerasa 

gimana? 

Kerasa ya oh aku 

sampe segede ini tu 

juga mamaku tambah 

tua gitu lo, ak tambah 

dewasa juga mamaku 
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tambah tua. (berkaca-

kaca) Kadang aku 

nggak sadar gitu lo. 

Kadang tu kita tu 

sibuk sama dunia kita 

sendiri sampe lupa 

kalau orang tua 

tambah tua gitu 

(menangis). 

Kenapa kamu 

bisa sampai 

menangis 

kalau ingat 

mama 

menjadi tua? 

Ya liat kalau itu lo 

kalau liat mukanya, 

kan tambah tua gitu to, 

kan tambah keliatan 

gitu, kadang trus 

mikir, selama ini 

bener-bener montang 

manting lah, sampe 

punya utang gitu-gitu 

cuma buat aku to gitu 

maksudnya kadang 

mikir seperti itu lo 

dalam hati gitu. Ya 

meskipun sekarang 

mama udah ada yang 

nemenin udah ada 

temennya, maksudnya 

punya temen hidup. 

Ya awalnya sih apa, 

nggak trima, 

maksudnya nggak 

suka gitu lo kok 

mamaku harus punya 

temen hidup baru, tapi 

terus kakakku 

ngomong kalau wanita 

tu butuh pria, gitu. Ya 

udah trima aja, yang 

penting mama seneng 

gitu. 

POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

MP 

 

 

 

Subjek 

menyadari 

perjuangan 

mama 

dalam 

mengurus 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awalnya 

subjek 

tidak dapat 

menerima 

mamanya 

Peran 

orang tua 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

menerima 

perubahan 

 

 



303 
 

 

 

yang 

memiliki 

teman 

hidup tapi 

akhirnya 

merelakan 

demi 

kepenti-

ngan orang 

tua (mama) 

 

 

Setelah tau 

papa mama 

bercerai, apa 

yang terjadi 

di dirimu? 

Ada gejolak 

tertentu 

nggak? 

Oh, kalau, soalnya 

waktu cerai  kan 

masih kecil, na jadi 

kalau masih kecil 

nggak tau apa-apa. 

Wong itu cerainya tu 

dari aku umur tiga 

tahun, jadi kan nggak 

tau apa-apa. 

Maksudnya nggak 

ngerasain kayak 

kakakku. La tapi kalau 

sekarang ngerasain ya 

kayak kadang mikir 

gitu. Oh iya ya gitu 

kan, gelo gitu. 

   

Gelonya? Ya gelo, kok kok 

harus seperti itu dulu 

papaku dulu selingkuh 

kayak gitu. Ya gelo 

aja gitu lo. Tak sesali 

gitu. 

PEN Subjek 

merasa 

kecewa dan 

menyesali 

ayahnya 

yang 

selingkuh 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kamu 

nyalahin 

dirimu 

sendiri? 

Em…...nyalahin 

nyalahin nyalahin.. 

kalau nyalahin nggak 

ada sih soalnya ini 

murni bener-bener 

yang salahnya papaku 

gitu. 

   

Bisa terima 

nggak dengan 

Em.. ah ya aslinya 

enggak ya. Semua 

TPO 

 

Subjek 

tidak dapat 

Menerima 

perceraian 
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perceraian 

orang tuamu? 

orang nggak nggak 

bisa. Tapi lama-lama 

ya nggak papa sih. 

Maksud e emang udah 

kayak gini jalannya 

gitu.  

 

 

 

 

 

 

 

menerima 

perceraian 

orang 

tuanya 

tetapi 

merelakan 

orang tua 

 

 

 

 

WAWANCARA II : 15 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Punya 

pengalaman 

menyenang-

kan bersama 

keluarga? 

Eh.. beberapa. Jarang-

jarang. 

   

Kenapa kok 

jarang-

jarang? 

Eh karena lebih kayak 

individu gitu. Jadi 

lebih sibuk sama 

dunianya sendiri, terus 

jarang kumpul gitu. 

DKN Keluarga 

subjek 

memiliki 

kesibukan 

sendiri 

sehingga 

jarang 

berkumpul 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Ada satu 

pengalaman 

bareng 

keluarga yang 

diingat terus? 

Ceritakan 

satu saja. 

Eh kalau kayak gitu tu 

mungkin waktu masih 

kecil, tu dulu masih 

komplit. Nah terus kan 

saya dah lupa tapi 

kalau yang sederhana 

aja bikin seneng ya 

bisa kumpul terus 

makan bareng gitu aja. 

DKP Bagi 

subjek 

dengan 

berkumpul 

dan makan 

bersama 

sudah 

menjadi hal 

yang 

menyenang

kan 

bersama 

keluarga 

Keadaan 

keluarga 

positif 

Kamu 

dimanja 

orang tuamu 

nggak? 

Enggak, cuman kalau 

misal aku minta ini, 

kalau boleh ya boleh 

kalau engga engga 

DKP Subjek 

tidak 

dimanja 

oleh orang 

Keadaan 

keluarga 

positif 



305 
 

gitu. tuanya 

Kamu sering 

nggak dapet 

pujian dari 

mama papa 

atas sesuatu 

yang kamu 

capai? 

Eh.. enggak sih. 

Soalnya mereka tu 

nggak ekspresif gitu 

lo. Kalau kayak misal 

aku dapet apa ya apa 

simplenya nilai bagus 

gitu aja kan memang 

di kelas juga ranking, 

nah gitu ya biasa aja, 

maksudnya, o yowes 

bagus gitu aja gitu. 

BKK 

 

 

 

 

PON 

Orang tua 

subjek 

tidak 

memberi 

pujian atas 

apa yang 

sudah 

diraih oleh 

subjek 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau 

dukungan 

dapet ga dari 

mama papa? 

Eh kayak kemaren itu 

kan sebenernya 

pengen pramugari tu, 

tapi nggak dibolehin 

trus mereka 

ndukungnya buat 

suruh kuliah aja itu 

baru mereka ndukung 

gitu. 

PON Orang tua 

subjek 

hanya men-

dukung 

hal-hal 

yang 

mereka 

pilihkan 

untuk 

subjek 

Peran 

orang tua 

negatif 

Mereka 

memberi tahu 

alasan kenapa 

tidak 

mendukung 

kamu jadi 

pramugari? 

Eh.. kasih sih kalau 

sama papa itu nggak 

bolehinnya itu karena 

nanti kan kalau 

kontrak-nya habis 

nggak punya ijazah 

trus udah gitu. Gitu aja 

dibuang gitu aja gitu 

lo kalau pramugari. 

Kayak kontrak doang 

kerjanya. Na terus tapi 

sebenarnya kalau 

mama sih ndukung 

karena pramugari kan 

instan, na mama tu 

kayak pengen cepet-

cepet aja gitu lo saya 

punya sendiri, nggak 

usah ngerepotin 

mereka gitu.  

POP 

 

 

 

PON 

Subjek 

ingin 

menjadi 

pramugari 

karena 

mamanya 

menuntut 

subjek 

untuk cepat 

memiliki 

penghasi-

lan sendiri 

namun 

papanya 

meminta 

subjek 

untuk 

kuliah dulu 

agar 

mendapatk

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Peran 

orang tua 

positif 
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an ijazah 

Orang tuamu 

ngasih kamu 

target untuk 

kamu penuhi 

nggak sih? 

Em ada. Targetnya tu 

kayak eh apa lebih 

harus cepet kerja aja 

gitu lo. Biar bisa 

punya uang sendiri 

terus kalau papa 

kemarin harus gimana 

caranya bisa dapet 

beasiswa gitu gitu. 

Terus kayak nikahnya 

nanti nggak usah 

kesusu, nggak usah 

cepet-cepet yang 

penting kerjanya 

mapan dulu gitu. 

POP Subjek 

mendapatk

an target 

dari orang 

tua untuk 

mendapat-

kan 

beasiswa 

dan segera 

bekerja 

Peran 

orang tua 

positif 

Target dari 

orang tuamu 

itu 

menekanmu 

atau 

memotivasi 

mu? 

Malah memotivasi sih. 

Soalnya terus kayak 

harus oh iya ya ya 

udah disuruh gini ya 

nurut aja gitu. Lebih 

ke memotivasi. 

PEP Subjek 

menerima 

tuntutan 

dari orang 

tua dan 

menjadikan 

nya sebagai 

motivasi 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Pernah nggak 

dimarahi atau 

diejek sama 

orang tuamu? 

Nggak pernah sih. 

Cuman marah karena 

apa gitu aja. 

   

Ada nggak 

ucapan dari 

orang tua 

yang 

mungkin 

menyakiti 

hatimu? 

Em.. o iya kayak kalau 

kayak kayak misalnya 

“bisanya kok cuman 

main lo nggak tau 

nggak pernah belajar” 

padahal padahal saya 

tu belajar terus gitu lo 

maksudnya kalau 

kemaren masih 

sekolah tu lo terakhir 

tu tu kalau ada apa apa 

ya belajar. Tapi kok 

masih aja dibilang 

main terus main hp 

PON Subjek 

sakit hati 

karena 

orang tua 

salah 

menilai 

dirinya 

Peran 

orang tua 

negatif 
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terus gini gini, na itu 

bikin sakit hati. 

Pernah ada 

masalah terus 

diem-dieman? 

Pernah.    

Boleh cerita 

nggak? 

Em.. kalau gimananya 

itu karena apa ya. O 

mungkin salah paham 

pernah. Terus kayak 

kayak sayanya gitu 

kayak apa ya mutung 

gitu lo. Mutung karena 

dimarain. Padahal 

nggak salah gitu lo 

tapi kok di salah-

salahin terus na gitu 

terus ya udah diem-

dieman berhari-hari. 

PON Subjek 

merasa 

tidak salah 

namun 

sering 

disalah-

salahkan 

oleh orang 

tuanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Oke hahaha 

lanjut. Selama 

ini dalam 

hidupmu, 

kamu dikasih 

kebebasan 

untuk 

memutuskan 

atau orang tua 

yang 

menetapkan? 

Ya kayak disuruh 

milih sendiri terus 

dikasih kesempatan 

milih sendiri tapi nanti 

kalau mereka nggak 

setuju ya nganu 

diomongin gitu lo. 

Dikasih saran buat 

nggak usah kesitu, 

nggak usah gini gini 

gini. 

M 

MK 

 

 

 

 

 

Subjek 

diberi 

kesempa-

tan untuk 

memilih 

namun 

keputusan 

tetap 

ditangan 

orang tua 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

Kalau kamu 

lagi ada 

masalah, 

kamu cerita 

ke mama 

papa nggak? 

Em kadang, kalau itu 

bisa diceritain, kalau 

nggak bisa ya tak 

pendem sendiri. 

   

Emang 

masalah 

kayak gimana 

sih yang 

menurutmu 

nggak bisa 

diceritakan ke 

Em.. ya nggak cuman 

ke orang tua sih tapi 

ke siapapun gitu 

pernah nggak cerita 

apapun. Bener-bener 

dipendem sendiri aja. 

Karena emang nggak 

LBR Subjek 

lebih suka 

memendam 

masalah  

dari pada 

menceritak

an pada 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 
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mama papa? bisa. Gitu. orang lain 

Lalu 

tanggapan 

mama 

papamu, 

tentang 

masalahmu? 

Kalau ke papa nggak 

pernah sih curhat. 

Sama sekali nggak 

pernah. Terus kalau ke 

mama ya cuman 

ngomongin biasa aja 

gitu. Nanggepin biasa 

gitu. 

PON Subjek 

lebih suka 

memendam 

masalah 

karena 

tidak ada 

tanggapan 

dari orang 

tua saat 

curhat 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau habis 

curhat dikasih 

saran nggak? 

Em.. kadang-kadang 

kalau dia lagi mood ya 

dikasih saran kalau 

engga ya cuman o o 

gitu. 

   

Kalau kamu 

melakukan 

kesalahan, 

apa yang 

mama papa 

lakukan? 

Kalau dulu waktu 

masih kecil mesti 

dimarahin terus kayak 

dijewer, dipukul, 

dijiwit. Tapi kalau 

sekarang enggak, lebih 

kayak cuman ngomel-

ngomel doang gitu. 

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP 

Subjek 

sering 

dimarahi, 

dipukul, 

dan lain 

sebagainya 

saat 

melakukan 

kesalahan 

 

Subjek 

ditegur 

oleh orang 

tuanya jika 

melakukan 

kesalahan 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

positif 

Ada hal-hal 

yang diajar-

kan oleh 

orang tua dan 

jadi pedoman 

hidupmu? 

Em.. apa ya, kayak 

kalau misal lagi manja 

gitu lo dulu, terus 

dimarain gini gini, 

dibilangin gini gini, 

terus keinget terus ya 

sekarang ilang gitu lo. 

Kebiasaan itu kayak 

fanatik gitu gitu. Itu 

kadang sekarang udah 

TPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengakui 

dirinya 

yang manja 

dan sering 

marah jika 

permintaan

nya tidak 

dituruti. 

 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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berkurang gitu. Dulu 

kan bener-bener kalau 

nggak diturutin tu 

marah- nya bener-

bener marah. Terus 

sekarang kalau justru 

dimarain sama mereka 

justru pelan-pelan 

ilang gitu. 

PEN Subjek 

sering 

marah saat 

ada sesuatu 

yang tidak 

sesuai 

dengan 

yang 

diinginkan  

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau yang 

jadi pedoman 

hidupmu? 

Ada sih, kayak, tapi 

lebih ke mama bukan 

ke papa. Em.. nganu, 

kayak apa ya 

ngelakuin apapun tu 

apa aja dilakuin gitu 

lo. Kalau memang 

tujuannya itu ya segala 

cara dilakuin biar bisa 

gitu. Jadi kayak segala 

cara yang bisa 

dilakuin ya dilakuin. 

POP Subjek 

mendapat 

ajaran dari 

mama dan 

dijadikan 

pedoman 

hidup 

Peran  

orang tua 

positif 

Kalau kamu 

diminta pilih 

2 hal yang 

kamu suka, 

gimana?Lalu 

yang kamu 

lakukan 

selanjutnya? 

Mestinya bingung 

banget. Em.. itu tadi, 

kalau saya sendiri kan 

orangnya mikir jauh, 

apa-apa tak pikir, terus 

nggak cuman detik itu 

doang tak pikir, tapi 

kedepannya tak pikir, 

ya itu tadi dari dua 

pilihan itu tak pikirin 

yang lebih apa, lebih 

bermanfaat lebih 

penting, lebih ngaruh 

untuk kedepannya 

gitu.  

MPP Subjek 

memikir-

kan dulu 

apa yang 

hendak ia 

lakukan 

dan melihat 

sesuatu 

untuk 

jangka 

waktu yang 

panjang 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

Kamu diawal 

sempet bilang 

kalo kamu 

orangnya 

rikuh-an. 

Boleh 

Em.. rikuh itu muncul 

kalo keadaan yang ada 

berbeda sama yang 

dirasain gitu lo. Em.. 

Ya kayak tadi cik N 

kan nawarin makan 

F.PN 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

rendah 

karena 

takut orang 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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diceritain 

nggak 

rikuhnya itu 

muncul waktu 

apa dan 

kenapa kok 

rikuh? 

nah, “dek mau ini 

nggak?” kan aku  

sendiri mau 

sebenernya dalam hati 

tapi tuh kalo di otakku 

tuh rasanya rikuh, 

malu gitu lo. Nanti 

takut ngrepotin, takut 

gini-gini, takut cik N 

nya ngerasa gimana 

nah gitu, rikuhnya 

gitu. 

lain salah 

paham, 

kemudian 

perilaku 

yang 

muncul 

berkebali-

kan dengan 

yang 

diinginkan 

 

 

Kamu punya 

hobi apa? 

Nggak ada hobi 

spesial sih, cuma 

dengerin musik, 

nonton film gitu gitu.  

   

Berarti bisa 

nyanyi dong? 

Nggak bisa.    

Misalnya nih 

kamu diminta 

mempertun-

jukkan 

hobimu 

didepan 

semua orang, 

kamu bakal 

nunjukin apa? 

Em.. jujur aja gak bisa 

nyanyi gitu. Sering 

kok digituin disuruh 

nyanyi gitu “ah 

enggak-enggak-

enggak aku gak bisa” 

gitu. Aku pilih buat 

nolak.  

M 

KD 

Subjek 

menyata-

kan bahwa 

dirinya 

tidak 

memiliki 

hobi 

spesial 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Kalau 

misalnya 

harus nih, 

kira-kira apa 

yang akan 

kamu lakuin? 

Kalau kepaksa ya 

mungkin terpaksa tak 

lakuin. Kalau bener-

bener terpaksa loh. 

Tapi, liat situasi juga 

sih kalau cuma situasi 

informal gitu it’s okay 

tapi kalau formal gitu, 

penting gitu tetep 

nolak.  

   

Kalo dari 

kamu sendiri 

kamu 

menyadari 

nggak kalo 

Em.. hobi? Ada sih, 

apa ya…….. em.. 

kayak jujur aja 

misalnya kayak aku tu 

orangnya bisa belajar 

HDN 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menyadari 

bahwa 

dirinya 

mampu 

Penghar-

gaan diri 

negatif 

 

Perasaan 
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sebenernya 

kamu bisa ini, 

tapi nggak 

mau aja? 

terus inget banyak gitu 

mampu gitu lo, 

maksudnya sebanyak 

apapun kalo tak niatin 

bisa. Tapi kan kadang 

males aja gitu lo. 

Kayak apa, ya gitu.. 

apa ya, kayak pingin 

belajar bahasa asing 

gitu-gitu sih 

sebenernya kalo tak 

niatin sih percaya pasti 

bisa soalnya tak akuin 

kayak kemampuanku 

tu bisa nginget banyak 

gitu lo, mampu buat 

nginget. Kan ada 

orang nggak bisa, 

ngitung bisanya. Nah 

kalo aku tipe yang 

bisa inget nah tapi 

em.. males aja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menangkap 

sesuatu 

dengan 

cepat 

namun 

subjek 

memilih 

untuk tidak 

melakukan

nya karena 

malas 

 

 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurutmu 

kenapa kok 

sampai kamu 

males? 

Em.. apa ya, karena 

memang capek gitu lo 

rasanya capek buat 

nginget gitu tu bener-

bener harus mati-

matian. Gitu. 

PAN Capek 

mengingat 

membuat 

subjek 

malas 

untuk 

menghafal 

pelajaran 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

Misalnya nih 

kamu udah 

nyusun suatu 

rencana 

dengan baik, 

eh tiba-tiba 

ada 

perubahan 

dan 

rencanamu 

jadi kacau. 

Gimana 

Em.. mestinya gelo 

banget terus sedih 

banget. Nah kalo gitu 

ya ini ngomong karena 

pernah juga to 

ngerasain, nah terus 

nah kalo gitu saya 

mesti em.. langsung 

ubah, langsung buat 

baru. Kepaksa banget, 

sedih. Itu gelo aja gitu 

lo.  

TMP Subjek 

merasa 

terpaksa 

dan sedih 

saat 

dihadapkan 

dengan 

perubahan 

rencana 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 
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perasaanmu 

dan apa yang 

akan kamu 

lakukan? 

Kamu itu tipe 

orang yang 

suka gak 

terlibat di 

dalam sebuah 

organisasi? 

Em.. kemarin tu satu 

pengalaman kan SMA 

ikut organisasi, eh jadi 

kayak OSIS gitu lo. 

Nah terus 

ngerasainkan ada 

event terus ngerasain 

sibuknya. Tapi terus 

udah, kapok. Capek 

banget terus tak rasa-

rasain enak jadi 

penonton aja gitu dari 

pada kerja karena 

udah ngerasain 

soalnya. Capeknya 

bukan main gitu.  

PMD 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

tidak suka 

apabila 

dirinya 

kelelahan 

Pemaha-

man diri 

 

 

 

 

 

 

Kalo 

mengesam-

pingkan rasa 

capeknya 

didalam 

kepanitiaan 

ada yang 

kamu nggak 

suka? 

Em.. ada ya kayak 

lebih berantem banyak 

kan pasti, beda 

pendapat pasti itu 

terus misalnya aku 

kerja dia nggak kerja 

kan sakit hati gitu lo. 

Serik gitu lo. Ya udah 

gitu. 

D 

MN 

Subjek 

tidak suka 

ikut 

organisasi 

karena 

sakit hati 

jika 

melihat ada 

orang yang 

tidak 

bekerja 

Dinamika 

kelompok

negatif 

Kalo kamu 

berinteraksi 

dengan orang 

baru, apa 

yang kamu 

rasakan? 

Em.. seneng karena 

terus bisa punya 

kawan baru terus bisa 

kenal sifat baru gitu. 

Em.. kalo misalkan di 

paksa gitu ya it’s okay 

aku orangnya gitu sih. 

Aku sering juga sih di 

paksa temen maju gitu 

“ih yo wes aku aja” 

karena aku nggak suka 

MPP Subjek 

tidak dapat 

melakukan 

sesuatu 

dengan 

spontan 

karena 

lebih suka 

berfikir 

dulu 

sebelum 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 
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yang bertele-tele gitu 

lo maksudnya kan 

nunggu-nungguan kan 

nggak suka. Ya udah 

aku aja biar cepet 

selesai. Gitu. Nggak 

seneng sih, tapi.. harus 

mikir mau ngomong 

apa ya gitu. Tak pikir 

dulu pokoknya apa-

apa tak pikir. Gak 

malu. Apalagi itu buat 

penting gitu lo. 

bertindak 

Hal apa yang 

paling 

membuat 

dirimu 

merasa takut? 

Em.. sakit hati hahaha 

gitu. Gak enak banget 

gitu lo rasanya udah 

disakitin orang tua kok 

disakitin orang lain 

lagi gitu lo. 

PKN Perceraian 

orang tua 

membuat 

subjek 

takut 

disakiti lagi 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Oke. 

Sekarang 

kalau di 

keseharianmu 

perasaan 

seperti apa 

yang sering 

muncul. 

Khawatir hooh. Dikit-

dikit khawatir gitu 

maksudnya, ini kan 

aku sekarang lagi ada 

di ambang penentuan 

masa depan gitu to. Na 

terus dikit-dikit tu 

khawatir. Lagi 

merenung dikit, haduh 

habis ini aku ngapain 

ya, abis ini ngapain 

ya, abis ini ada apa. 

Gitu. Kekhawatiran. 

PEN Subjek 

kerap 

dilanda 

kekhawatir

an  

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Lalu yang 

biasa kamu 

lakukan saat 

perasaan itu 

muncul apa? 

Em.. biar lupa gitu 

kalau khawatir? 

Biasanya sih nganu 

kan aku kan asrama. 

Jadinya ngumpul sama 

temen aja. Ke kamar 

temen main gitu 

soalnya itu tu bener-

bener diem dikit tu 

mesti khawatir tu lo. 

MPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengetahui 

cara untuk 

menenangk

an dirinya 

sendiri. 

Subjek 

juga 

memahami 

bahwa 

Mampu 

berperilak

u 
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Langsung kepikiran. 

Na itu mesti ke kamar 

temen kalau nggak 

nonton drama Korea 

biar lupa gitu. Ke 

temen. Ya maksudnya 

lupa biar lupa gitu aja. 

Aku tu nggak, 

orangnya nggak suka 

mendalami gitu lo. 

Njug khawatir terus 

tak curhatin gitu 

nggak suka. Malah 

pengennya aku lupa 

aja, eh nggak usah tak 

pikirin deh. 

 

 

 

 

 

 

PEN 

dirinya 

sulit untuk 

mengung-

kapkan 

perasaan  

 

Subjek 

sering 

dilanda 

rasa 

khawatir 

tanpa sebab 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Apakah kamu 

tergabung 

dalam sebuah 

organisasi 

masyarakat 

atau sekolah? 

Waktu SMA aja ikut 

kayak OSIS gitu. 

Terus sebenernya 

bukan OSIS tapi 

MPK. Sejenislah.  

   

MPK itu apa? Em.. majelis 

permusyawaratan 

kelas. Jadi kayak 

MPK itu yang ngatur 

OSIS gitu lo. 

Mengawasi kinerja 

OSIS gitu. 

KIL Subjek 

mengikuti 

kegiatan di 

sekolah 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingku-

ngan 

Satu itu aja? Iya. Nggak. Kan 

sekolah negeri trus ada 

mudika bukan ya. 

Yang khusus katolik 

gitu lo. 

   

Kamu merasa 

nyaman 

nggak di 

sekolah dan 

rumah? 

Kalau di sekolah 

nyaman banget, 

karena temennya enak 

gitu. 

   

Enaknya 

gimana? 

Enak dalam segala hal 

aja. Jadi satu kelas tu 

bisa sifatnya beda 

   



315 
 

semua jadi serunya 

disitu. 

Kalau di 

lingkungan 

rumah? 

Em sebenernya 

rumahku itu pindah-

pindah. Tinggal di M 

aja tu udah enam kali 

pindah.  

   

Oh ya? Iya, na trus kan jadi 

kebiasa adaptasi terus 

gitu lo. Tapi yang 

terakhir ini, yang 

terakhir sekarang tak 

tempatin itu nggak 

nyaman sih karena 

tetangganya terlalu 

over gitu. 

BKK Subjek 

sering 

pindah 

rumah 

sehingga 

terbiasa 

untuk 

beradaptasi 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga  

Overnya 

gimana? 

Kayak kepo banget 

gitu lo. Apa-apa 

diintip, apa-apa 

diomongin, ya gitu 

lah. Ngganggu banget. 

D 

MN 

Subjek 

merasa 

terganggu 

dan tidak 

nyaman di 

lingkungan 

rumahnya 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Ada nggak 

peraturan 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah yang 

membuat 

kamu nggak 

nyaman? 

Kalau di sekolah 

nggak ada sih karena 

enjoy-enjoy aja. Kalau 

di rumah, di rumah 

itu, nggak ada ding, 

nggak ada. 

   

Pernah ada 

konflik sama 

teman? 

Oh ada. Waktu SMP 

tapi. Itu kayak, kan 

aku deket sama 

temenku cowok, itu 

karena sekelas, karena 

jejerku gitu lo 

duduknya. Na tapi dia 

pacarnya di kelas 

sebelah, na kan wajar 

kan kalo duduk jejer 

trus guyon bercanda-

D 

MN 

Subjek 

yang 

difitnah 

oleh teman 

memilih 

untuk 

menjauh 

atau jaga 

jarak agar 

tidak 

terlibat 

Dinamika 

kelompok 

negatif 
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beranda gitu, trus 

ngobrol-ngobrol, na 

temennya eh pacar, eh 

temennya pacarnya 

temenku yang cowok 

itu fitnah kalau 

temenku itu nembak 

aku gitu lo. Trus 

bener-bener di fitnah 

gitu trus pacarnya 

marah ke aku gitu, trus 

aku marah ke temenku 

yang cowok. Ndak 

marah tapi kayak 

ngejauhin aja, jaga 

jarak aja dari pada ada 

fitnah lagi gitu. 

masalah 

lagi 

Mengganggu 

hidupmu 

nggak? 

Ngganggu sih, 

makanya malah jadi 

kehilangan temen kan, 

nggak cuman temenku 

yang cowok lo yang 

tak jauhin, tapi dianya 

juga yang fitnah aku 

tak jauhin, trus 

pacarnya tak jauhin. 

TPK Subjek 

memilih 

untuk 

menghinda

ri dari pada 

mengklarifi

kasi 

masalah 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Oke lanjut. 

Ada 

kebiasaan 

atau norma di 

sekolah dan 

rumah nggak? 

Kalau lingkungan 

rumah kayak wajarnya 

aja. Kayak 17 

Agustus, lebaran, 

nggak ada yang 

spesial, gitu. 

   

Kalau di 

sekolah? 

Sama temen ada, 

kayak nanti nyewa Elf 

bareng-bareng gitu, 

trus ke Jogja trus main 

gitu. 

   

Elfnya 

nungguin ya? 

Sampai 

nyewa Elf 

besar gitu 

Iya nanti kan pulang 

lagi ke Magelang. Eh 

aku tu jurusan bahasa, 

sekelas cuman 20 

orang makanya 

PKP Subjek 

merasa 

memiliki 

keluarga 

saat 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

positif 
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berapa orang 

emang yang 

dolan? 

nyewanya Elf. Kadang 

juga naik motor aja 

bareng-bareng kemana 

ke rumah sapa gitu. 

Karena soalnya kalau 

aku sama temen 

kelasku, tiga tahun 

SMA tu bareng. Kalau 

kelas IPA IPS kan ada 

empat ada banyak 

kelas, mereka tuker-

tukeran to anak-

anaknya. Diacak. 

Kalau bahasa tu kan 

SMA 4 doang yang 

ada di M. Tur kelasku 

aja gitu lo. Cuman 20 

orang aja jadi tiga 

tahun tu bareng jadi 

rasanya kayak 

keluarga gitu. 

bersama 

teman-

teman 

SMA  

Dari dua 

puluh 

temenmu itu 

pernah ada 

konflik 

nggak? 

Ada. Itu biasanya 

kalau ada event. 

Kayak ada event 

lomba kelas gitu lo, na 

kadang tu kita tu 

kayak ada yang males-

malesan trus ada yang 

marah-marah gitu-

gitu, dikit-dikit marah, 

dikit-dikit nggak 

peduli gitu males-

malesan gitu. 

   

Jadi intinya 

yang bikin 

sebel itu aja 

ya? 

Heem. Ya mungkin 

sifat  pribadi sih, 

kayak masing-masing 

sifat yang nggak 

disenengin gitu. 

   

Kalau 

perilaku 

orang lain ke 

kamu selama 

Baik tu, ya maksud e 

friendly aja gitu lo 

maksud e. Kayak bisa 

mengkondisikan gitu. 

DMP Subjek 

mendapat 

perlakuan 

yang baik 

Dinamika 

kelompok 

positif 
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ini kayak 

gimana sih? 

Baiknya tu 

gimana sih? 

Maksud e njug gimana 

ya, gimana ya 

ngomong e.. ya 

maksud e enjoy aja 

gitu lo. Hooh 

kebanyakan. 

dari teman-

temannya 

Oke. 

Sekarang 

punya pacar? 

Em.. bukan pacar, 

cuman komitmen. 

   

Emang 

komitmennya 

gimana? 

Ya, em.. dari sekarang 

yaudah jalanin aja gini 

terus tapi aku selalu 

ada buat kamu, kamu 

ada buat aku gitu. 

Nemenin sampe 

sampe kerja gitu, tapi 

kan nggak ada yang 

tau, rencana Tuhan 

kan, ya udah, yang 

penting komitmen aja, 

aku jaga hatimu, kamu 

jaga hatiku. 

M 

MK 

Subjek 

berani 

untuk 

mengambil 

komitmen 

dalam 

sebuah 

hubungan  

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Tapi tetep 

bukan pacar 

ya? 

Eh.. ya sama aja sih, 

sama aja sih, tapi 

nggak pernah bilang 

kalau eh kita pacaran 

ya, nggak ada nggak 

pernah. 

M 

MK 

Subjek 

berkomit-

men untuk 

menjaga 

hubungan 

meskipun 

tanpa status  

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Pernah nggak 

kamu ditolak? 

Eh pernah pernah 

pernah pernah. 

   

Kenapa 

waktu itu? 

Ya karena cuma cuma 

aku yang suka aja 

sama orangnya. Nggak 

pernah ngomong. 

   

Kenapa kok 

nggak pernah 

ngomong? 

Ya dalam diem aja. 

Malu-malu orangnya 

sok an. 

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

pemalu 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Ada 

perubahan 

nggak waktu 

Ada. Perubahannya 

jadi kayak apa ya, oh 

tapi itu bisa buat jadi 

LPP Perubahan 

semangat 

serta 

Hubungan 

dengan 

lawan 
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jatuh cinta? 

Apa? 

motivasi sih lebih 

semangat ngapa-

ngapain gitu. Tapi 

kalau kalau galau gitu 

ya udah, njug 

mblenyek gitu. 

motivasi 

diri terjadi 

saat subjek 

jatuh cinta 

dan putus 

cinta 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Waktu ditolak 

ada 

perubahan 

nggak di diri? 

Nggak ada sih soalnya 

juga cuman kayak 

cinta monyet gitu 

doang gitu. 

   

Ada 

perubahan 

waktu 

ditinggalin? 

Ada banget. Malah 

jadi lebih baik. 

   

Berubah lebih 

baiknya 

gimana? 

Ya kayak apa sih, 

kayak sadar diri gitu 

lo. Kenapa kok bisa 

kayak gitu, oh aku 

gini, o ya udah aku 

berubah gitu. 

LPP Saat putus 

cinta 

subjek 

melihat 

dari sisi 

positif dan 

mengevalu

asi diri 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Oke sekarang 

menurutmu, 

kamu punya 

badan yang 

ideal nggak? 

Nggak pernah sih 

maksudnya mikir gitu. 

Cuman kalau kadang.. 

kurang kurang. 

   

Kurang apa? Pengen tinggi. A.PN Subjek 

menilai 

tubuhnya 

kurang 

tinggi 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Padahal 

menurutku 

kamu udah 

tinggi lo. 

Iya sih, ya cuman ya 

ini lo korban K-pop. 

Korban K, korban fans 

K tu gini cik. Orang-

nya jadi kayak 

perfeksionis tu lo. 

Apa-apa harus, apa 

harus ya gitu kayak, 

soalnya mindsetnya 

kan kayak badannya tu 

DID Menurut 

pemikiran 

subjek 

tubuh yang 

disukainya 

adalah 

tubuh yang 

dimiliki 

oleh artis K 

Diri ideal 
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K gitu lo sukanya. Na 

jadinya gitu kebawa 

gitu. 

Jadi kamu 

belum punya 

badan ideal? 

Heem belum.    

Kurangnya 

dimana? 

Di tinggi badan sama 

perutnya kurang 

kurang kayak K gitu 

lo cik. 

A. 

TN 

 

 

 

F.TN 

Subjek 

merasa 

tinggi dan 

perutnya 

belum 

seperti 

yang 

dimiliki 

artis K 

Aspek 

penerima-

an diri 

negatif 

 

Faktor 

penerima-

an diri 

negatif 

Gimana sih 

emang? 

Ya kalau K tu kurus, 

langsing, tinggi, terus 

punya abs. abs tu 

kayak kotak-kotak 

gitu. Itu kan tapi 

mereka mesti nge-

gym. Na itu kalau aku 

nggak sanggup, gitu. 

DID Menurut 

subjek 

tubuh yang 

bagus 

adalah 

tinggi dan 

langsing 

seperti artis  

K 

Diri ideal 

Oke sekarang, 

menurutmu 

kamu cantik 

nggak? 

Ya karena wanita 

cantik. 

   

Kalau kamu 

lihat dirimu 

sendiri, cantik 

atau engga? 

Enggak.  A.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak cantik 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Kenapa? Karena hatinya belum 

sepenuhnya cantik. Ya 

soalnya mindsetku tu 

cewek cantik tu lebih 

dari inner beauty gitu 

lo. Nggak mentingin 

fisik. Karena kan 

banyak fisiknya bagus 

tapi hatinya buruk 

gitu. Nah aku sadar 

F.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

hatinya 

masih ada 

keburukan 

sehingga 

mempenga

ruhi 

kecantikan 

luarnya 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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diri aja, hatiku belum 

sepenuhnya sempurna, 

belum baik gitu lo 

istilahnya, jadinya 

nggak, nggak dapet 

image cantik gitu. 

 

DID 

 

 

 

 

 

 

 

Diri ideal 

menurut 

subjek 

adalah 

seseorang 

yang 

memiliki 

hati yang 

cantik atau 

inner 

beauty 

 

Diri ideal 

Pernah diejek 

soal tubuh 

nggak? 

Gimana itu? 

Pernah, dulu soalnya 

aku gendut banget cik, 

bulet gitu. Sering di 

gitu, ya cuman 

diguyoni aja sih gitu. 

   

Trus 

reaksimu 

gimana? 

Cuek aja, ya karena ini 

punyaku, bukan kamu 

yang ngurusin gitu.  

DMP Subjek 

tidak 

mempeduli

kan ejekan 

teman 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Mapel apa 

yang kamu 

kuasai dan 

sukai? 

Mata pelajaran, em.. 

waktu di kelas nari, 

seni tari. 

KMT Subjek 

mengikuti 

kelas tari 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Jadi kamu 

bisa nari 

dong? 

Ya bisa.    

Kalau diminta 

nari mau? 

Em.. kok kurang mau 

ya. 

   

Kenapa? Apa ya, karena nggak 

menguasai gitu lo. Ya 

cuman bisa aja kalau 

diajarin, kalau sudah 

tepat ini koreografinya 

gitu baru mau. 

M 

KD 

 

 

 

HDN 

Subjek bisa 

menari tapi 

tidak mau 

menunjuk 

kan tarian-

nya karena 

merasa 

tidak 

menguasai  

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

 

Pengharga

an diri 

negatif 

Berarti mau 

kan? 

Mau, tapi kalau 

maksudnya tanpa 

   



322 
 

alasan gitu lo suruh eh 

nari dong liatin gitu 

nggak mau. 

Kenapa? Ya karena nggak ada 

tujuannya gitu lo. 

Butuh tujuan gitu. 

   

Kalau yang 

kamu kuasai? 

Nggak ada. Setengah-

setengah semua sih. 

HDN Subjek 

tidak 

menekuni 

hobinya 

Pengharga

an diri 

negatif 

Kamu ikut 

kegiatan 

ekstrakulikule

r nggak? 

Nggak 

sukanya 

karena apa? 

Em.. nggak pernah 

suka. Em.. kenapa ya, 

nggak suka aja bikin 

capek gitu. Aku 

orangnya soalnya 

nggak suka capek gitu. 

Sukanya anteng duduk 

gitu. Kalau capek fisik 

gitu nggak suka. 

PMD Subjek 

memahami 

dirinya 

yang 

kurang 

menyukai 

kegiatan 

fisik  

Pemaham

an diri 

Ikut  

ekstrakuliku-

ler? 

Hahaha, apa ya, dulu 

tu pernah bulutangkis, 

terus ansamble music, 

main itu musik itu. 

   

Kamu bisa 

main musik 

apa? 

Nggak sih cuman 

waktu SD kan pianika, 

seruling gitu gitu. Eh 

apa lagi ya, udah sih. 

oh drumband dulu 

ada. 

HDN Subjek 

berkata 

tidak bisa 

bermain 

musik, 

tetapi 

mengikuti 

kegiatan 

musik di 

sekolah 

Pengharga

an diri 

negatif 

Drumband 

ikut pegang 

apa? 

Ikut, pegang senar. KMT Subjek 

mengikuti 

kegiatan 

yang sesuai 

dengan 

kemampua

nnya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kamu punya 

guru yang 

Punya. Em.. kalau 

negatifnya itu, nggak 
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berkesan 

nggak? Kesan 

yang positif 

dan negatif? 

sukanya kalau guru tu 

kadang mereka 

ngajarnya seenaknya 

tu lo, maksudnya 

kayak nggak mikirin 

kitanya, cuman yang 

penting kita-nya harus 

gini gini gini tapi 

dianya sendiri enggak 

gitu lo. Jadi asal 

ngomong doang tapi 

nggak ada aksinya. Na 

kalau positifnya ya 

jadi keinget gitu kata-

katanya. Trus jadi baik 

juga orangnya gitu. 

Ada guru 

yang ngecap 

negatif ke 

kamu nggak? 

Oh ya? 

Gimana? 

Ada. Waktu SMA ini. 

Heem, soalnya dulu 

tuh waktu aduh waktu 

kelas satu SMA, itu tu 

kan lagi UKK na terus 

tu lagi UKK terus tu 

ada temen tu ngajak tu 

lo, “eh nggowo HP 

yo” gitu, na gitu to 

terus “waduh aku ra 

wani” aku kan bilang 

gitu terus “alah rapopo 

og, ngko kowe kowe 

bbm aku” dia bilang 

gitu. Terus eh apa 

namanya, terus 

akhirnya bawa tuh ke 

kelas. Padahal nggak 

boleh na trus kan aduh 

ya udahlah nyoba, itu 

baru pertama kali lo 

seumur hidup bawa 

HP, na akhirnya 

ketauan, tapi yang 

ketauan cuman 

punyaku doang. 

TPK Subjek 

melanggar 

peraturan 

sekolah 

karena 

diminta 

oleh teman 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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Temenku nggak 

ketauan. Terus disita, 

terus mamaku 

dipanggil. HPnya 

disita seminggu 

mamaku dipanggil 

terus sejak  saat itu 

gurunya kalau ketemu 

aku ya gitu itu, kayak 

muka muka jahat gitu, 

senyum sinis, gitu. 

Padahal kamu 

tau kalau 

nggak boleh 

bawa HP? 

Awalnya nggak mau 

tapi di paksa gitu lo. 

Padahal itu juga 

cuman apa ya baru 

mbuka aja, emang 

gurunya pinter, 

gurunya bisa 

mendeteksi murid 

mencontoh eh 

mencontek, jadinya 

gitu, ketauan. 

TMK Subjek 

mudah 

goyah 

dalam 

mengambil 

keputusan 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Nyesel ya 

brati udah 

nurut 

temenmu. 

Wah nyesel banget, 

keinget terus cik. Tapi 

semenjak itu malah 

jadi bener-bener tobat 

sama sekali nggak 

pernah bawa kertas 

pun nggak pernah. 

Bener-bener belajar. 

PKP Subjek 

menjadi 

orang yang 

taat 

peraturan 

setelah 

ditegur 

karena 

melanggar 

peraturan 

sekolah 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

positif  

Kamu pernah 

kesulitan 

mengikuti 

pelajaran 

nggak? 

Eh pernah banget, 

terutama matematika. 

Dari dulu nggak 

pernah bisa sama 

sekali gitu. 

   

Gurumu 

bantuin 

nggak? 

Mbantuin sih. Tapi 

nggak tau tetep nggak 

bisa. 

   

Kenapa kok Iya, nggak suka juga, PAN Tidak Pengalam
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nggak bisa? 

Apa nggak 

suka sama 

mapelnya? 

jadinya nggak niat 

belajarnya juga. 

Heem. 

menyukai 

matematika

, malas dan 

tidak minat 

an 

akademik 

negatif 

Hobimu apa 

sih? 

Dengerin lagu sama 

nonton film. 

   

Kamu unggul 

dibidang 

tertentu 

nggak? 

Nggak sih, nggak 

soalnya saya nggak 

pernah menekuni 

bener-bener gitu 

nggak pernah. 

TKD Subjek 

tidak 

menekuni 

suatu 

bidang 

sehingga 

tidak 

mengetahui

potensi 

yang di 

miliki 

Tidak 

mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Kenapa kok 

nggak 

menekuni? 

Karena nggak ada, 

kurang kurang 

paksaan, kurang ada 

tujuan, maksudnya 

untuk apa gitu lo 

seperti itu. 

TPK Subjek 

tidak mau 

melakukan 

sesuatu 

tanpa 

ajakan atau 

paksaan  

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Kamu punya 

kemampuan 

nggak? 

Nari mungkin, 

mungkin nari. 

TKD Subyek 

tidak yakin 

menjawab 

meski suka 

menari 

Tidak 

mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Kamu 

mengekspresi

kan narimu 

dimana? 

Di kamar, di tutup 

pintunya. Didepan 

kaca.  

KMT Subjek 

hanya 

menari saat 

di kamar 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kalau kamu 

diminta untuk 

menari di satu 

acara, mau? 

Mau, karena ada 

tujuannya. 

HDP Subjek 

mau 

melakukan 

sesuatu 

yang tujuan 

nya jelas 

Pengharga

an diri 

positif 

Oke. Misal 

besok kamu 

ujian. 

Kalau belum belajar 

gitu justru deg-degan. 

Tapi kalau udah 

PEP Subjek 

dapat 

mengendali

Perasaan 

dan emosi 

positif 
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Perasaanmu 

sekarang ini 

gimana? 

belajar ya santai aja. kan perasa-

annya saat 

akan meng-

hadapi 

ujian 

Ikut les nari? Nggak, nggak pernah.    

Kenapa 

nggak masuk 

club atau apa 

gitu? 

Iya ya, nggak tau juga, 

nggak nggak pernah 

sih nekuni banget gitu 

apapun nggak pernah. 

Cuman semua 

setengah-setengah aja 

gitu. 

   

Kenapa? Ya karena nggak ada 

itu dorongan untuk 

apa ngelakuin itu gitu 

lo, nggak ada. Harus 

orangnya itu harus, 

kalau saya orangnya 

harus didorong, terus 

harus dikasih tau 

tujuannya ngapain 

gitu. 

TPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

tidak mau 

melakukan 

sesuatu 

tanpa 

adanya 

dorongan 

atau 

paksaan 

terlebih 

dahulu 

 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA III : 16 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Ceritakan 

mengenai 

dirimu, 

apapun itu. 

Sedetail-

detailnya. 

Em…. oyaya. Em.. 

gimana ya, aduh, dari 

mana ini? 

   

Dari 

manapun. 

Kamu siapa, 

selama ini 

kamu gimana. 

Ogitu, iya, heem 

heem, em, saya lahir 

di BP, KT, tapi cuman 

numpang lahir aja 3 

bulan terus pindah ke 

LBR 

 

 

 

 

Subjek 

adalah 

anak 

bungsu 

yang 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 
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M, em terus, dibesarin 

sama mama, hee, terus 

apa ya, udah 

menempuh pendidikan 

sampai lulus SMA 

habis ini masuk 

kuliah, em, mau kuliah 

di A SM J. Terus em 

sifat? oh iya iya heem 

heem, saya itu 

orangnya em apa ya, 

em yang paling, em 

paling nonjol itu kalau 

pengen apa, pengen 

sesuatu itu pasti saya 

em ngelakuin segala 

cara buat em dapetin 

kalau engga buat 

kejadian, em tapi 

kadang juga nggak 

jauh sih, em ya 

pokoknya segala cara 

bakal dilakuin buat 

dapetin, meski kadang 

nggak jauh dari ada 

cara kotor gitu, hahaha 

tapi tetep saya 

usahakan. Tapi 

jeleknya juga plin 

plan, kalau mudah 

terpengaruh sih engga 

sebenernya. Kadang 

masukan dari orang-

orang gitu ya saya 

dengerin tapi tu nggak 

lebih menggoyahkan 

niat saya buat pengen 

itu gitu. Ya udah gitu 

aja. 

 

 

 

TPK 

tinggal 

dengan 

mamanya. 

Subjek 

mengakui 

bahwa 

dirinya plin 

plan dan 

tidak segan 

untuk 

melakukan 

hal kotor 

demi 

mendapat-

kan apa 

yang ia 

inginkan 

 

 

 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Kamu pengen 

jadi apa sih? 

Em.. Sebener-nya sih 

pengen-nya jadi 

pramugari, tapi em 

POP Subjek 

diminta 

oleh orang 

Peran 

orang tua 

positif 
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nggak di bolehin sama 

papa malah harus 

kuliah gitu supaya 

punya ijazah gitu. 

tua untuk 

kuliah dulu 

baru 

bekerja 

Untuk cita-

citamu ni 

kamu nggak 

berjuang 

untuk 

dapetin? Kan 

tadi katanya 

kamu akan 

ngelakuin 

apapun untuk 

mendapatkan 

apa yang 

kamu pengen. 

O ya saya itu 

orangnya mikir 

panjang gitu. Apa-apa 

saya pikir, sedetail 

apapun saya pikir, 

makanya saya mau 

kuliah itu juga 

menguntungkan buat 

saya, baru saya mau 

lakukan. Gitu lo. Em 

ini pinter-pinterannya 

saya sih sebenernya, 

mau kuliah nanti 

punya ijazah D3. 

Kalau  misalkan usia 

memumpuni dan 

mencukupi saya bakal 

langsung ngontrak 

sama pramugari. Jadi 

nanti setelah 

pramugari saya masih 

punya ijazah, saya 

masih bisa dapet kerja. 

Gitu. 

MPP 

 

 

 

 

 

M 

MK 

 

 

 

IMP 

 

 

 

 

 

 

 

MTH 

Subjek 

melakukan 

perencanaa

n atas masa 

depannya, 

mengambil 

keputusan 

tepat, 

melihat 

jauh ke 

depan, dan 

membuat 

tujuan 

hidup yang 

jelas 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan  

 

Panda-

ngan 

individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

Oke. 

Menurutmu 

sosok 

perempuan 

yang ideal 

secara fisik 

maupun 

dalam hatinya 

seperti apa? 

Em buat saya nggak 

usah mentingin 

luarnya dulu sih, yang 

penting hatinya dulu 

aja. Soalnya kalau 

luarnya aja bagus, 

dalemnya busuk ya 

sama aja gitu lo. Jadi 

yang utama liat dulu 

sikapnya gimana, 

sifatnya gimana, apa 

dia bisa menghargai 

orang lain apa enggak, 

baru tu fisik tu cuman 

DID Bagi 

subjek fisik 

hanya 

pelengkap, 

seseorang 

dikatakan 

ideal 

memiliki 

hati yang 

cantik 

Diri ideal 
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pelengkap aja. Bonus 

gitu. 

Baik kan luas  

definisinya, 

coba di 

rincikan dong 

yang kamu 

sebut hatinya 

baik itu yang 

gimana sih. 

Em.. ini saya mau 

ngomongin wanita aja 

ya. Sosok ideal wanita 

gitu tu yang dirinya 

bisa njaga dirinya, 

njaga dirinya dia 

sendiri dari segala 

yang bisa 

menjerumuskan dia ke 

hal-hal buruk gitu, jadi 

dia bisa membentengi 

dirinya sendiri, biar 

nggak jatuh dan 

terpuruk. Gitu. Jadi 

dia bisa bedain mana 

yang baik mana yang 

buruk, jadi hidupnya 

itu teratur gitu. Gitu. 

DID Menurut 

subjek 

sosok ideal 

adalah 

seseorang 

yang dapat 

menjaga 

dirinya dan 

memiliki 

hidup yang 

teratur 

Diri ideal 

Na kalau 

kamu 

diijinkan 

untuk menilai 

fisik? 

O kalau, ya itu karna 

saya pribadi seorang 

K-Popers gitu, suka K, 

ya di mindset saya itu 

badan ideal itu yang 

kayaknya bodynya K 

gitu. 

DID Tubuh 

ideal 

menurut 

subjek 

adalah 

tubuh 

perempuan 

K 

Diri ideal 

Menurut 

pandangan 

orang lain, 

yang pernah 

kamu denger, 

kamu itu 

orangnya 

seperti apa? 

Kalau semua orang, 

semua temen-temen 

gitu, awal kesan 

pertama liat saya itu, 

galak, jutek, eh judes, 

jutek, terus sombong. 

Itu kesan pertama 

yang mereka dapetin 

dari liat muka terus 

fisik gitu tu kayak 

gitu. Tapi kebanyakan 

kalau bilang udah 

kenal gitu ternyata 

saya tu orangnya ya 

DON Menurut 

subjek 

orang lain 

meman-

dang 

negatif 

dirinya 

karena 

belum 

mengenal. 

Subjek 

disebut 

pelit oleh 

teman-

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 
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nggak kayak gitu gitu 

lo. Ya orangnya baik, 

terus nggak punya 

malu tapi, soalnya 

saya sering kayak 

bertindak gila gitu lo. 

Jadi sering dibilang 

malu-maluin juga gitu 

lo. Terus gampang 

bergaul terus, ya gitu 

friendly lah gitu. 

Negatifnya, oh saya 

pernah terang-

terangan malah 

hampir semua orang, 

satu kelas dulu pernah 

itu bilang kalau saya 

pelit. Pelit gitu. 

teman satu 

kelasnya 

Kok bisa tau-

tau sekelas 

bilang kamu 

pelit? 

Ya soalnya emang 

kebiasaan saya gitu 

kalau dikelas punya 

makanan gitu saya 

makan sendiri. Nggak 

pernah bagi-bagi, terus 

makannya juga saya 

umpet-umpetin gitu. 

Di laci di tas, dan 

suatu hari pernah ada 

yang melihat, terus 

hooh ngonangi gitu 

terus ya itu terus 

nyebarlah pada tau. 

Gitu. 

DON 

 

 

 

 

D 

MN 

 

 

 

 

 

 

Teman-

teman 

subjek 

menilai 

subjek 

adalah 

orang yang 

pelit, 

akhirnya 

subjek 

menyembu

nyikan 

makanan 

dan 

jawaban 

dari teman-

temannya 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

 

 

 

 

 

Kenapa kok 

kamu sampai 

kayak gitu? 

Ya karna saya nggak 

suka minta gitu lo. 

Jadi saya nggak suka 

minta, saya nggak 

mau dimintain ya itu, 

jadi yaudahlah 

punyaku aja, aku 

MPK 

 

 

 

 

Subjek 

berperilaku 

sesuai 

dengan 

prinsipnya. 

Mampu 

berperilak

u 
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nggak akan minta 

punya kamu gitu. 

Oke. Kamu ni 

bisa ambil 

keputusan 

buat dirimu 

sendiri 

nggak? 

Sendiri? Hahaha 

keputusan sendiri? 

Em… gimana ya. 

Kalau saat ini sih, 

sejauh ini nggak 

pernah aku sendiri. 

Maksudnya masih 

nego sama orang tua 

gitu lo. Na mungkin 

tapi kalau setelah ini 

abis kuliah gitu mesti 

bisa. Kalau udah lulus 

maksudnya. Tapi tetep 

nggak bisa bener-

bener sendiri sih. Ada 

mama disitu. Hooh. 

Dikit-dikit mama 

soalnya.  

TMK 

 

 

 

 

 

POP 

Subjek 

tidak dapat 

mengambil 

keputusan 

sendiri 

karena 

terbiasa 

mengambil 

keputusan 

bersama 

orang 

tuanya 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

Peran 

orang tua 

positif 

Ada sosok 

orang lain 

yang kamu 

tiru nggak? 

Ada nggak ya.. niruin? 

Em, kalau buat 

ngikutin nggak ada sih 

cik. Tapi kan soalnya 

aku tu nganu apa K-

Popers gitu lo. Jadinya 

kan, piye ya hahaha 

kalau K-Popers kan 

kan nggak sampe yang 

pengen niruin gimana 

gitu nggak ada sih. 

MRO Subjek 

tidak 

meniru 

orang lain 

dengan 

mengataka

n bahwa K-

Popers 

tidak 

sampai 

meniru. 

Hal ini 

berarti 

subjek 

meniru K-

Popers 

Meniru 

peran 

orang lain  

Kalau dalam 

keseharian? 

Emang 

gimana? 

Keseharian 

keseharian.. oh kok 

kayaknya malah 

nganu to gara-gara 

asrama mungkin yo. 

Jadine kebawa suster 

MRO 

 

 

 

KPL 

Terbiasa 

bersama 

suster di 

asrama 

membuat 

subjek 

Meniru 

peran 

orang lain  

 

Kebiasaan 

positif di 
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aku. Em sikapnya 

suster. Jadi tu nek po, 

maksudnya yo kan 

pandanganku sekarang 

soale tiap hari suster 

gitu lo, terus lama-

lama mengamati  

kehidupane itu tu 

kayak e asik, asik tapi 

nggak pengen lo 

hahaha maksud e ha 

jadi suster? Maksud e 

tu apa piye yo. Seneng 

aja mereka tu tertib 

hooh terus bener-

bener jam ini on time 

gitu gitu. Terus teratur 

gitu hidupnya. Terus 

em batinnya tu lo. Apa 

ya, perasaan batinnya 

tu mentalnya tu kuat 

banget. Terus tegas 

gitu. Kayak gitu. 

ingin 

meniru 

kebiasaan 

suster yang 

rajin dan 

kuat 

lingkunga

n 

Terus jadi 

pengen niru 

ya? 

Hooh, pelan-pelan aku 

niru soale di asrama 

kayak gitu. 

MRO Subjek 

meniru 

suster 

asrama 

Meniru 

peran 

orang lain 

Kamu 

concern 

nggak soal 

kesehatan 

pribadi? 

Kalau peduli, 

apa yang 

kamu 

lakukan? 

Kesehatan? Oh peduli. 

Em itu mbatesin 

makanan. Maksudnya 

kalau makan yang 

gimana ya, ya sehat 

gitu. Nggak yang terus 

saos saos gitu nggak. 

Kayak SMP gitu 

simplenya. Kan kalau 

SMP masih suka jajan 

jajan cilok cilok apa 

gitu. Ha kayak gitu 

ojek itu kan nggak 

sehat to. Ha nek 

sekarang yo hahaha 

HDP Subyek 

mulai 

memperha-

tikan 

kesehatan 

dirinya 

dimulai 

dari pola 

makan 

sehari-hari 

Pengharga

an diri 

positif 
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lebih makanan sing 

bener-bener makan 

padet aja yang 

penting-penting aja 

gitu. Ya ini karena 

liburan kali ya. Tapi 

kalau hari-hari 

produktif tu mesti tiap 

hari minum jus jambu. 

Di kantin gitu. Soale 

jus jambu itu baik buat 

antioksidan tubuh gitu 

hahaha. 

Kemampuan 

punya to? 

Hahaha em nggak tau 

cik. Nggak nggak. 

   

Dalam sehari-

hari masa 

nggak ada 

kemampuan?  

Kalau kemampuan 

gitu? Em apa ya, bisa 

menghafal dengan 

baik. Gitu. 

M 

KD 

Subjek 

mengetahui 

bahwa 

dirinya 

mampu 

menghafal 

Mengetah

ui  

kemampu  

an diri 

Nah kemam-

puan yang 

kamu terap 

kan di 

keseharian 

apa? Pinter 

dandan, jadi 

make up tiap 

hari atau 

make up in 

orang gitu. 

Kalau kamu? 

Ya yang lain 

nggak make 

up juga. 

Contohnya? Oh pinter 

make up juga enggak 

sih cik. Hahaha em 

kemampuan maksud e 

kayak aku tu bisa tiap 

hari tu mesti nganu 

bisa itu lo, nyesuain 

keadaan gitu sama 

nggak ya maksud e, 

gimana ya cik ya. Apa 

ya cik ya. Bisa 

ngontrol gitu lo. Apa 

ya. Bisa apa ya, ah 

gimana ya cik ya, 

gimana ya. Ya 

adaptasi, maksud e 

gampang banget 

adaptasi gitu. Sehari-

hari jadine sehari-hari 

meh kemanapun 

dimanapun nggak 

M 

KD 

 

 

 

KMT 

Subjek 

mengetahui 

bahwa 

dirinya 

memiliki 

kemampua

n 

beradaptasi

dengan 

cepat dan 

menerapka

nnya dalam 

sehari-hari 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

 

Kemampu

an yang 

diterapkan 



334 
 

susah gitu lo. 

Na kalau 

yang bisa 

dilihat orang? 

Oh nek sejauh ini sih 

nganu kemampuan 

mengatur gitu lo. 

Maksud e aku tu bisa 

orangnya tu bisa 

bukan ngebossy, 

mimpin gitu lo. Ha 

bisa. Belakangan ini tu 

akhir-akhir ini yo 

nggak akhir-akhir ini 

sih. Seringnya gitu tu 

mesti aku tu terjahit 

dalam lingkungan 

yang kayak gitu. 

F.PP 

 

 

 

KMT 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

dapat 

memimpin 

dan 

mengatur 

sesuatu 

Faktor 

penilaian 

diri positif 

 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Terjahit? Jadi 

kamu mimpin 

temen-temen? 

Ter.. ah gimana ya 

haha terkait lah. 

Maksudnya tu sering, 

terus orang-orang tu 

mandang aku jadi bisa 

mimpin kayak gitu. 

Pemimpin kayak gitu. 

Hooh itu, 

DOP 

 

 

 

DMP 

Menurut 

subjek 

orang lain 

meman-

dangnya 

sebagai 

seseorang 

yang dapat 

memimpin 

Pandanga

n orang 

lain positif 

 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Kalau 

misalnya nih 

ada orang 

yang 

perilakunya 

tidak sesuai 

dengan norma 

lingkungan 

atau aturan 

yang kamu 

buat sendiri. 

Gimana 

responmu? 

Yo tetep ada rasa 

greget gitu lah. 

Maksudnya kayak ih 

gimana to, gitu. Yo 

kayak njug marah yo 

maksud e gimana yo. 

Sebel aja liatnya. 

Hooh sebel gitu. Nek 

aku sih, kan ya 

maksud e tiap orang 

punya hidup lah. 

Maksud e punya hak, 

mereka juga punya 

hak punya kewajiban. 

Kadang kan haknya 

mereka tu emang 

nggak bisa kita terima 

tapi itu tu haknya 

MPK 

 

 

 

 

 

M 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNL 

Subjek 

menghar-

gai hak dan 

kewajiban 

orang lain. 

 

Subjek 

hanya 

menegur 

orang yang 

melanggar 

peraturan 

dan 

membuat 

subjek 

terganggu  

 

Terbiasa 

Mampu 

berperilak

u 

 

 

 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

Kebiasaan 
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mereka gitu lo. La 

kalau aku selama 

enggak ngerugiin 

orang lain sih, nggak 

papa sih. Maksud e 

terserah aja kalau aku 

gitu. Tapi kalau 

emang ganggu gitu ya 

tak tegur. Maksudnya 

bukan tegur sih, 

gimana ya. Kayak 

berusaha ngasih tau 

gitu lo. Sering tiap 

hari kok, di asrama 

kayak gitu tu sering 

banget aku dah biasa, 

dah biasa banget 

ngadepin kayak gitu. 

 

 

menghadap

i teman-

teman yang 

kerap 

melanggar 

peraturan 

membuat 

subjek 

mentoleran

si 

kesalahan 

orang lain 

negatif di 

lingkunga

n 

Contohnya? Apa ya. Em asrama tu 

tutup setengah tujuh. 

Tapi masih ada aja 

sing kayak gitu. Ha itu 

nanti aku coba 

ngomong kalo malem 

kan kita tiap malem 

kumpul sebelum tidur 

doa bareng. Itu nanti 

aku ngomong kayak 

gitu. Terus sampah 

yang seharusnya 

dibuang tapi sama 

mereka nggak 

dibuang. Na itu nanti 

aku omongin. Gitu. 

Mesti aku ngomong 

gitu lo sama mereka. 

Gitu. 

MPK 

 

 

 

 

 

 

 

KIL 

Subjek 

selalu 

mengingat

kan teman 

yang 

melanggar 

peraturan 

 

Subjek 

menjaga 

kebersihan 

lingkungan 

dengan 

mengingat

kan teman 

yang 

membuang 

sampah 

sembarang-

an 

Mampu 

berperilak

u 

 

 

 

 

 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 

Kamu sudah 

menerima 

dirimu apa 

adanya? 

Enggak sih cik. Udah 

bersyukur. Apa 

adanya aja. 

A.TP 

 

 

 

Subjek 

bersyukur 

dengan 

dirinya 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 
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F.TP Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

Perilaku 

positifmu 

apa? 

Positif? Em bisa 

nggak marah. Nggak 

pernah marah. Nggak 

pernah marah. Nggak 

bisa marah soalnya. 

PEP Subjek 

dapat 

mengendali

kan diri 

ketika 

sedang 

marah 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Terus kalau 

ngerasa emosi 

ngelampiasin-

nya gimana? 

Ya cuman (menghela 

nafas panjang) dah 

gitu. Hooh. Aku juga 

heran nggak bisa 

marah banget gitu lo. 

Positif yang bener-

bener positif  tu nggak 

bisa marah. Mau aku 

dinakalin seberapapun 

aku nggak bisa marah. 

Padahal itu bener-

bener orang lain salah 

ke aku, nggak bisa 

marah cik. Ya udah 

diem. Tapi juga nggak 

mau marah gitu lo. 

Apa, niatan buat 

marah tu nggak ada.  

PEP Subjek 

menyata-

kan 

semarah 

apa dirinya 

tetap tidak 

bisa marah 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Kalau 

negatifnya? 

Uh pelupa buanget.  

Em ini detik ini 

mungkin ya nanti 

ditanyain udah lupa 

bisa. Nggak tau 

kenapa. Sampe 

flashdisk isinya tugas 

penting hahaha ilang. 

Ha terus ya gitu lah, 

bener-bener lupa 

banget. Parah. Pelupa 

banget. Kadang sering 

nggampangke. 

PMD 

 

 

 

 

F.PN 

Subjek 

memahami 

seluruh 

kelemahan 

dirinya. 

Subjek 

menilai 

dirinya 

pelupa dan 

mudah 

meremeh-

kan sesuatu 

Pemaham

an diri 

 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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Maksudnya seringnya 

tu misal ada tugas 

terus tak kerjainnya tu 

mepet-mepet. Gitu. Ya 

maksud e aku ngerasa 

kalau aku bisa ya 

nggak papa gitu gitu. 

Ya sebenernya nggak 

negatif juga. Karna 

kadang kalau aku 

nggampangke, itu tu 

aku yakin bisa gitu lo. 

Kayak tugas gitu bakal 

tak kerjain H-1 kalau 

aku tu dah mikir gitu 

lo orange. Kalau aku 

mikir bisa yo pasti 

bisa gitu. Kayak 

proposal, aku mikir 

nanti aja mesti bisa, 

bisa. 

Kalau sifatmu 

yang 

menonjol 

apa? 

Yang menonjol? Itu 

tadi em bisa 

memimpin. Bisa 

mengatur orang lain 

gitu bisa. Maksudnya, 

gimana ya, ya gitu. 

Hooh. 

   

Kalau sifat 

sehari-hari? 

Apa ya.. oh.. em.. itu 

sih, suka bercanda, 

maksud e apa ya, 

periang periang. Ha. 

F.PP Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

periang 

Faktor 

penilaian 

diri positif 

Ada peristiwa 

yang bikin 

kamu teringat 

terus nggak? 

Yang 

berkesan 

gitu? 

Oh ya itu. Peristiwa? 

Gimana ya. Oh ya nek 

peristiwa yang ngaruh 

banget ya itu dulu tapi 

kok yo ke orang tua 

lagi to. 

   

Ya nggak Oya waktu itu, si yang    
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papa to.. ceweknya itu deketin 

papaku nggodain 

kayak gitu. Ya gara-

gara dia aku jadi 

kayak detik ini. Gitu. 

Kalau nggak ada dia 

kan aku.. 

Jadi kayak 

gini negatif 

atau positif? 

Negatif. Kalau nggak 

ada dia kan aku 

maksudnya gimana ya, 

ya dah bahagia 

sekarang. Maksudnya 

nggak ada beban 

pikiran tentang 

keluarga. kan intinya 

dari wanita itu cik. 

Gitu. Awal mulanya 

keluargaku sampe 

detik ini kan si itu. 

Wanitanya itu.  

PKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKN 

Perseling-

kuhan dan 

perceraian 

orang tua 

menjadi 

peristiwa 

yang selalu 

diingat 

subjek 

 

Subjek 

merasa 

tidak 

bahagia 

dan 

keluarga 

menjadi 

beban 

pikirannya 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Jadi yang 

paling 

berkesan itu 

ya? 

Heem. Bener-bener 

sampe tua besok 

nggak bisa lupa. Itu 

sampe dulu tu 

berantem di depan 

mataku sama mamaku. 

Em heem, jambak-

jambakan gitu ya di 

depan mataku. Tapi 

itu padahal aku masih 

umur lima tahun lo 

cik, kok bisa inget ya 

diotak. Heem nggak 

tau.  

LBA Subjek 

masih 

mengingat 

dengan 

jelas 

pertengkar

an 

mamanya 

dengan 

selingkuha

n papanya 

Latar 

belakang 

anak-anak 

Berarti 

membekas 

Heem, itu soalnya dia 

tu aku inget banget itu 

LBA 

 

Subjek 

masih 

Latar 

belakang 
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banget ya.. baru lima tahun lo cik, 

itu bener-bener yang 

pergi sama papaku 

naik mobil berdua. 

Aku sama mamaku di 

rumah gitu. Dibawa 

sama papaku ke 

rumah. Dibawa juga 

nggak tau visi misine 

apa. hahaha nggak tau 

visi misine nggak tau 

cik apa. Kayaknya tu 

cuman di bawa aja 

mau pergi. Dianya 

turun. Hayo mamaku 

tau to. Ha njug itu uh 

ya ampun, itu bener-

bener nggak bisa tak 

lupain. Padahal tu aku 

umur lima tahun cik, 

lima. Kok bisa inget 

cik. Lima tahun lo. 

Padahal kita umur 

segitu kan ingatannya 

belum nganu. Na 

berati kan saking 

membekasnya. Saking 

sakitnya kali ya. 

Hahaha  

 

 

 

 

 

 

PKN 

mengingat 

dengan 

jelas 

peristiwa-

peristiwa 

melibatkan 

selingkuh-

an papanya 

yang 

terjadi 

sebelum 

orang 

tuanya 

bercerai 

anak-anak 

 

 

 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Kamu belum 

paham ya itu 

kenapa.. 

Belum, nggak aku 

nggak mudeng itu 

ngapain. Tapi itu 

terngiang banget 

sampe sekarang. Gitu 

sih. 

   

Oke oke, 

balik lagi ya. 

Kalau kamu 

sendiri, kamu 

pengen 

dianggap 

orang lain 

Em.. dianggep, apa ya, 

ya dianggep punya 

aura positif sih. Kalau 

bisa. Pengennya gitu. 

Nggak nggak usah 

mandang negatif gitu, 

pengennya o T itu 

HPO Subjek 

ingin 

dipandang 

positifnya 

saja oleh 

orang lain 

Harapan 

individu 

dipandang 

orang lain 
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seperti apa? buat aku tu gini gini, 

tapi yang positif-

positif gitu. Iya 

pengennya gitu 

Kamu bisa 

nggak 

mengambil 

keputusan 

untuk dirimu 

sendiri dan 

bertanggung 

jawab? 

Em.. keputusan, bisa 

sih sebenernya, dan 

mampu. Tapi karna 

sampe detik ini dari 

dulu sampai detik ini 

memang masih 

bergantung sama 

orang tua, jadi selama 

ini nggak lepas dari 

pilihan orang tua. 

Gitu.  

TMK Subjek 

merasa bisa 

mengambil 

keputusan, 

hanya saja 

belum ada 

kesempata

n karena 

masih 

bergantung 

dengan 

pilihan dari 

orang tua 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Bertanggung 

jawabnya? 

Bertanggung jawab 

sih bisa, saya usahain 

gitu kan. Ya tapi kan 

karena memang nggak 

berkenan buat orang 

tua saya bisa apa. Gitu 

. 

   

Ada nggak 

hal-hal yang 

diajarin sama 

agama dan itu 

jadi 

patokanmu 

buat hidup? 

Jelas ada. Banyak, 

misalnya mengampuni 

orang bersalah terus 

apa ya, sederhana 

dalam hidup, terus 

em.. kuat dalam segala 

masalah, gitu terus apa 

ya.. menyayangi satu 

sama lain, gitu.  

   

Itu bener-

bener kamu 

jalanin nih? 

Yah.. benar. Ya 

mungkin nggak 

seratus persen sih tapi 

saya jalanin dikit-dikit 

gitu.  

PRD Subjek 

menerapka

n ajaran 

agamanya 

di 

keseharian 

Pengalam

an religius 

dan diri 

Tujuan 

hidupmu apa?  

Em… tujuannya 

intinya pingin mandiri. 

Pingin bisa hidup 

MTH Subjek 

ingin 

mandiri 

Memiliki 

tujuan 

hidup  
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sendiri, maksudnya, 

enggak nggantungin 

orang lain gitu lo. 

Pingin dapetin apapun, 

ngerasain apapun tapi 

tuh dari hasil saya 

sendiri. Makanya 

mulai detik ini, em.. 

mindset saya tuh cuma 

belajar, belajar,belajar 

biar cepet kerja, bisa 

punya uang sendiri, 

beli apa-apa sendiri, 

enggak ngerepotin 

mama lagi, gitu.  

dan segera 

bekerja 

sehingga 

tidak lagi 

merepotka

n mamanya 

Kamu suka 

ada 

perubahan 

nggak? 

Aku.. nggak suka. 

Selama itu menggangu 

diri sendiri. Kayak 

cicik tadi itukan 

keganggu, itu sama 

aku juga nggak suka 

gitu lo. Apapun yang 

ngganggu apa yang 

udah jadi kebiasaanku. 

Tapi, apapun memang 

nggak suka. Tapi kalo 

perubahan itu malah 

menguntungkan aku 

justru suka. Gitu. 

Misalnya perubahan 

sifat gitu lo, dari tahun 

ke tahun kan sifatku 

berubah lebih baik 

dari sebelum 

sebelumnya terus 

menerus. Nah itu baru 

yang tak suka.  

TMP Subjek 

mengakui 

bahwa 

dirinya 

tidak 

menyukai 

perubahan 

karena 

menggangg

u 

kebiasaan. 

Terkecuali 

perubahan 

sifat. 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 

Kalo ada 

sesuatu yang 

terjadi tapi 

nggak sesuai 

dengan 

Untuk reaksi pertama 

ya pasti kecewa lah. 

Wajar manusia 

kecewa, terus langkah 

yang bakal tak ambil 

MPK Subjek 

dapat 

menyusun 

rencana 

untuk 

Mampu 

berperilak

u 
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harapanmu, 

nggak sesuai 

dengan 

keinginanmu, 

gimana 

reaksimu dan 

gimana kamu 

menyikapinya

? 

ya nenangin diri dulu 

mungkin karena nanti 

kalo saat tertekan 

malah tambah ambyar 

tambah berantakan 

jadi mending nenangin 

diri dulu, cari revisi-

revisi apa yang bisa 

bantu baru ambil 

langkah selanjutnya. 

Gitu.  

menghadap

i sesuatu 

Sampai detik 

ini kamu puas 

nggak sama 

dirimu 

sendiri? 

Em.. kalo puas sama 

diri sendiri saya akui 

puas sih. Karena 

selama ini em saya 

bisa jagain diri saya 

sendiri gitu lo bikin, 

yang bikin nyaman, 

bikin saya senang kan 

diri saya sendiri dari 

pikiran sendiri gitu lo. 

Ya selama ini diri saya 

tuh maulah, 

maksudnya 

berkompromi gitu lo 

maksud nya maulah 

pokoknya diatur gitu 

saya bisa ngendaliin 

diri gitu bisa. 

HDP Subjek 

merasa 

puas 

karena 

dapat 

menjaga 

dan 

mengendali

kan dirinya 

Pengharga

an diri 

positif 

Kamu itu 

suka bikin 

perencaan 

khusus nggak 

untuk harian, 

mingguan dan 

bulanan gitu? 

Em.. kalo aku tu 

orangnya nggak 

pernah bikin kayak 

gitu sih, nggak pernah 

bikin list, orangnya 

tipe yang ngalir aja 

haha orang yang ngalir 

jalanin aja. Dah ngalir 

aja gitu orang nya. Ya 

meskipun ada 

dipikirin dikit-dikit sih 

tapi, nggak yang 

sampai tak buat list 

TPP Subjek 

tidak suka 

merencana

kan sesuatu 

tapi 

langsung 

dilakukan 

Tidak 

memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 



343 
 

gitu loh. Cuma ada di 

otak aja. Tapi, intinya 

ngalir. Gitu hahaha. 

Kamu suka 

ikut kegiatan 

nggak 

disekolah 

atau di 

lingkungan 

rumah? 

Enggak. Em apa ya 

ehh satu tu bisa bikin 

capek, nggak suka 

capek soalnya. Terus, 

em nggak suka nya 

terlalu ikut terlibat itu 

nanti kalo kita ada 

memang halangan 

nggak bisa ikut, itu 

bakal jadi masalah 

gitu lo. Maksudnya, 

kalo kita terlalu 

hanyut ke dalam 

sesuatu tapi memang 

keadaan memaksa kita 

nggak bisa ikut, itu 

pasti bakal jadi 

masalah. Jadi nggak 

suka. gitu.   

PMD 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

mengetahui 

apa yang 

dapat dan 

tidak dapat 

ia lakukan 

 

Subjek 

tidak 

menyukai 

hal-hal di 

luar 

kenyama-

nannya dan 

memilih 

untuk 

menghinda

ri masalah 

Pemaham

an diri 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Pekerjaan apa 

yang dulu 

ingin kamu 

miliki? 

Alasannya 

apa? 

Emm, kalau lagi 

direncanain lo abis 

lulus kuliah nanti tuh 

kan punya ijazah D3. 

Nah ijazah D3 itu kan 

bisa dipake buat 

pramugari. Nah kalo 

memang usia cukup, 

itu nanti pengen 

kontrak pramugari 

dulu itu alasannya 

karena memang em, 

apa ya gaji pramugari 

itu kan ya maksudnya 

enggak gede enggak 

kecil gitu loh sedeng 

lah paling. Nah itu 

cepet gitu loh 

maksudnya 

bayarannya kalo 

MTH 

 

 

 

IMP 

 

 

 

 

 

 

MPP 

Subjek 

melakukan 

perencanaa

n diri untuk 

masa 

depan. 

Subjek 

memiliki 

tujuan yang 

jelas dan 

langkah-

langkah 

yang sudah 

disiapkan 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 



344 
 

pramugari. Nah itu 

pingin tak tabung dulu 

terus nanti kalo 

kontraknya udah habis 

baru pegawai bank 

gitu. Kalo cukup 

umurnya lo.  

Kenapa kok 

ingin jadi 

pegawai 

bank? 

Karena jurusan ku 

memang sekertaris, 

terus kalo pegawai 

bank kalo sudah 

pegawai tetap nanti 

pasti dapet pensiunan 

gitu. Ya pinginnya 

nanti ke BCA karena 

kalo di BCA kalo pagi 

gitu dapet susu gitu 

hahaha.  

IMP Subjek 

memilih 

pekerjaan 

yang 

menguntun

gkannya 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

Kemampuan 

apa yang 

kamu punya? 

Enggak ada 

orang yang 

membantu? 

Enggak ada hahaha 

enggak pernah apa ya, 

menekuni soalnya 

gitu. Enggak ada sih 

karena saya orangnya 

memang nggak pernah 

ngomong, nggak 

pernah bahas itu gitu. 

Jadi tidak pernah 

dibahas dan akupun 

orangnya cuek gitu lo. 

Gitu iya gitu. 

Maksudnya enggak 

meduliin gitu lo 

enggak mentingin itu 

gitu. Enggak terlalu 

mentingin gitu. Heem 

iya enggak terlalu 

mentingin sih 

maksudnya selama ini 

kepingin apa 

ngembangin bakat 

harus bisa ini gini gini 

nggak pernah. Yang 

HDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTH 

 

Subjek 

tidak 

menekuni 

dan tidak 

mementing

kan bakat 

yang 

dimiliki.  

 

Bagi 

subjek 

yang 

terpenting 

adalah 

sekolah 

dan bekerja 

Pengharga

an diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 
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penting yang penting 

ini aja sih soalnya 

harus punya tujuan 

gitu loh. Yang penting 

sekolah. Yang penting 

belajar kalo buat saya.   

Oke. Apakah 

kamu ikut  

organisasi? 

Tidak.    

Why? Em.. kan barusan lulus 

SMA trus belum mulai 

kuliah juga. Jadi 

belum tau, organisasi 

apa. 

   

Organisasi di 

rumah ada 

nggak? 

Nggak sih, nggak suka 

gitu-gitu. 

PMD Subjek 

tidak 

menyukai 

kegiatan 

organisasi 

Pemaham

an diri 

Kenapa? Ya itu nggak suka 

terlalu hanyut dalam 

sesuatu gitu lo 

orangnya. Takutnya 

nanti susah lepasnya 

gitu. 

D 

MN 

 

 

F.PN 

 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

menyukai 

kegiatan 

yang 

mengikat 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Ada temen 

yang nggak 

suka sama 

kamu? 

Em.. pastinya ada. 

Cuman kan jaman 

sekarang kan jarang 

ada orang ngutarain 

sebel langsung. Belum 

pernah sih ada temen 

yang ngomong 

langsung nggak suka 

sama aku, tapi 

mungkin di belakang 

aja. Gitu. 

   

Menurutmu 

kenapa kok 

ada yang 

nggak suka 

Em.. itu mestinya dari 

sifat yang nggak sadar 

tak lakuin, kayak 

perbuatan buruk yang 
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sama kamu? nggak sengaja tak 

lakuin. Tapi mereka 

sebel gitu lo. Tapi 

saya sendiri nggak 

sadar gitu lo. Gitu. 

Nggak pernah 

ada yang 

ngomong? 

Yang pernah 

diomongin cuman 

pelit, gitu aja. Pelit 

banget orangnya. 

DON Subjek 

mengetahui

orang lain 

mengangga

pnya pelit 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

Adem ayem 

ya nak 

hidupmu. 

Hahaha  

Iya maksudnya 

soalnya belum pernah 

ada yang W kamu tu 

kok gini.. oh mungkin 

kakak malah marah-

marahin terus, beda 

ya? 

   

Kalau kakak 

gimana 

emang? 

Ya ini, kalau disuruh 

tu nggak langsung gitu 

lo, kadang. 

   

Kalau 

menurut 

keluargamu 

kamu orang 

yang kayak 

apa? 

Em.. mereka nggak 

sukanya itu, ini, 

kadang kalau disuruh 

tu nggak langsung cak 

cek cak cek, terus em 

fanatik gitu lo, apa apa 

harus, kok jadi orang 

kok harus, tapi nggak 

peduli gitu lo. 

   

Apa lagi? Bentar-bentar, ini lo, 

kadang kalau 

berantem gitu sering 

diluar kontrol. Jadi 

kadang lupa kalau 

saya lagi marah sama 

orang tua. Na mereka 

sering bilang, kamu tu 

kok nggak sopan gitu. 

Jadi kayak kok nggak 

menghormati, na gitu. 

PEN 

 

 

 

TPK 

Saat 

sedang 

marah, 

subjek lupa 

diri dan 

berperilaku 

tidak sopan 

terhadap 

orang tua 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Padahal 

nyatanya? 

Emang gitu hahaha 

tapi tu nggak sadar, itu 

PEN Subjek 

kesulitan 

Perasaan 

dan emosi 
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kalau emosi aja gitu 

lo, sering lupa apa apa 

yang penting marah 

diungkapin. 

mengontrol 

emosi saat 

sedang 

marah 

negatif 

Kamu kalau 

marah 

gimana? 

Em kadang tak 

ungkapin kadang diem 

lama-lama nangis. 

   

Oke. Last but 

not least. 

Kamu orang 

yang bahagia 

atau tidak? 

Hah??? Hahaha  wah.. 

itu. Wah.. berat itu. 

Kok ngeri to cik haha 

berbobot 70kg ini. 

Haduh.. haduh hahaha 

bahagia ndak ya.. em.. 

dibilang bahagia 

enggak cik. Tapi kalau 

mau dibilang sedih 

juga enggak boleh. 

Aku bersyukur. Piye 

ya. Dibilang 

menyedihkan juga 

enggak. Maksudnya 

aku bersyukur gitu lo 

bisa disini. Yo apapun 

tak syukuri. Tapi 

kalau untuk sampe ke 

ukuran kebahagiaan tu 

kurang gitu. Jadi di 

tengah-tengah. 

Hahaha  

F.PN Subjek 

kesulitan 

dalam 

menjawab 

dan menilai 

dirinya 

belum 

bahagia 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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TRIANGULASI : 17 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Sudah berapa 

lama sih 

kenal sama 

T? 

Untuk deketnya itu 

dari SMA.  

   

Menurutmu T 

ini orangnya 

seperti apa 

sih? 

Waktu awal ketemu 

sih keliatan kan masih 

jaim jadi keliatan 

dewasanya gitu. Tapi 

kalau udah masuk 

masuk masuk 

keliatannya masih, 

sifatnya masih kayak 

anak kecil. Belum 

keliatan dia dewasa, 

masih agak apa-apa 

harus aku. Jadi dia 

belum bisa berdiri 

sendiri. Untuk 

kelakuannya juga 

masih kekanak-

kanakan gitu. Jadi ada 

masalah dikit mesti 

entar hari berikutnya 

udah sembuh lagi. Jadi 

masih labil gitu. 

PEN Subjek 

masih 

mementing

kan diri 

sendiri dan 

mudah 

goyah 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Pernah lihat 

ada perbedaan 

sikap ke 

orang dan 

tempat 

tertentu 

nggak? 

Enggak sih kak. 

Cuman apa ya kayak.. 

masih sama ke orang 

ini sama kayak gini. 

Tapi kalau misalnya 

lagi berdua udah beda. 

Bedanya ya 

menunjukkan diri apa 

adanya. Jadi kaget 

hahaha 

MPK Subjek 

merasa 

nyaman 

dan 

menjadi 

diri sendiri 

saat 

bersama 

orang 

terdekatnya 

Mampu 

berperilak

u 

Si T suka Iya. Kalau tentang apa    
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curhat nggak? masalah dia, dia 

ngomong. Apapun dia 

cerita. 

Si T ini kalau 

cerita tentang 

orang tuanya 

gimana? 

Biasa aja, tapi kalau 

inget-inget masa lalu, 

masalahnya gara-gara 

apa dia pasti emosi. 

Gara-gara apa mereka 

cerai, dia pasti emosi. 

TPO Subjek 

belum bisa 

menerima 

perceraian 

orang 

tuanya  

Menerima 

perceraian 

orang tua 

Menurutmu T 

ini orangnya 

fleksibel atau 

kaku? 

Fleksibel. Kalau 

ngapa-ngapain 

fleksibel aja. Ngikut, 

ngikut arus air.  

   

T ini percaya 

diri atau 

enggak sih? 

Di kesehari-

annya? 

Dia itu termasuk PD. 

Iya dia PD tapi agak-

agak minder hahaha 

PD tapi minder. 

Keliatan minder tu 

waktu kayak apa ya, 

kayak ada yang lebih 

cantik, terus ngomong 

“aku tu pengen kayak 

gitu” ntar kalau ada 

orang yang lebih gitu 

kan “kok enak ya jadi 

kayak gitu” dia kayak 

gitu, masih kayak 

anak kecil kan, apa 

apa pengen, 

kepengenan. 

A. 

ON 

 

 

 

 

 

PEN 

 

 

 

A.PN 

Subjek 

menjadi 

minder saat 

orang lain 

memiliki 

sesuatu 

yang tidak 

ia miliki 

 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

rendah dari 

orang lain 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Dia ini mudah 

bersosialisasi 

nggak? 

Iya iya dia gampang. 

Waktu ketemu orang 

tua aku juga gampang, 

langsung interaksinya 

juga mudah.  

MPK Subjek 

mudah 

bergaul 

dengan 

orang baru 

Mampu 

berperilak

u 

Hal yang 

kamu sukai 

dan tidak 

sukai dari dia 

apa? 

Yang disukai itu dia 

perhatian, terus dia 

berpikir.. kayak udah 

dipikirin dulu sebelum 

bertindak jadi jangan 

gini ntar kamu gini 

gitu. Kalau yang 

MPP 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

berpikir 

dahulu 

mengenai 

apa yang 

hendak 

dilakukan 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 
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nggak disukain tu, ada 

apa-apa dikit tu di 

masalahin dan mesti 

marah tapi hari 

berikutnya udah biasa 

lagi. Itu nggak 

enaknya. Masih labil-

labil gitu. Mood mood 

an gitu. Ada apa dikit 

ntar dimasalahin terus 

“kamu kok gini to” 

marah langsung. 

 

 

 

 

 

PEN 

 

dan 

konsekuen-

sinya 

 

 

Subjek 

mudah 

marah 

untuk hal-

hal kecil  

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Dia suka 

sharing 

pengalaman 

atau 

pengetahuan 

nggak? 

Iya dia orangnya 

termasuk cerewet. Jadi 

apapun yang dia alami 

ntar dia sharing ke 

aku. 

KIL Subjek 

senang 

berbagi 

pengalama

nnya pada 

orang lain 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 

Pernah lihat 

dia marah 

nggak? Kalau 

marah bisa 

mengendali-

kan emosinya 

nggak? 

Wah sering. Iya 

sering. Kalau ada 

masalah kecil sama 

dia dimasalahin. Na 

waktu marah dia tu 

cuman diem biasa kan 

cewek. Terus aku 

berusaha buat dia 

kembali lagi itu susah 

karena itu masih 

kayak anak kecil harus 

dikasih waktu biar ntar 

kembali lagi. 

Dinasihati ntar 

kembali lagi. 

PEN Subjek 

mudah 

marah dan 

membutuh

kan orang 

lain untuk 

mengingat

kan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Menurutmu 

dia bisa ambil 

keputusan 

untuk dirinya 

sendiri atau 

belum? 

Masih jauh sih. Dia 

berpikir ya itu, tapi 

yang dia pikirin tu 

nggak bisa liat orang 

lain. Kan orang lain 

udah ada yang 

ngelakuin itu dan 

efeknya kayak gitu. 

Tapi dia nggak sadar 

TMK Subjek 

belum bisa 

mengambil 

keputusan 

sendiri dan 

mudah 

terpengaru

h 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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dan dia malah 

ngelakuin yang sama. 

Mudah kepengaruh. 

Gampang goyah gitu. 

Kamu tiap 

hari sama dia 

kan berarti? 

Keseharian-

nya dia tu 

gimana sih? 

Iya tiap hari. Dalam 

kesehariannya biasa 

aja. Kalau ada sesuatu 

pasti diomongin. Liat 

apa diomongin, nggak 

ada diem, pasti 

ngomong terus. Apa-

apa dikomentar. 

Hahaha. 

   

Kamu lihat 

ada kebiasaan 

di rumah atau 

lingkungan 

yang mempe-

ngaruhi dia? 

Ada sih di kampusnya. 

Dia pernah cerita 

kalau temen-temennya 

lebih parah dari 

SMAnya. Pengaruh 

positifnya di rumah, 

tapi kan dia di asrama 

ya itu yang paling 

berpengaruh di 

asramanya. 

KNL Lingkunga

n asrama 

subjek 

memberika

n pengaruh 

negatif 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

Menurutmu 

usia biologis 

dengan usia 

psikologinya 

seimbang 

nggak? 

Nggak. Jauh kak. 

Psikologi-nya di 

bawah, masih 

terlambat karena ya itu 

nggak bisa ngontrol 

emosinya. Perilakunya 

masih jauh sama 

biologisnya. Dia umur 

19 tahun tapi nggak 

keliatan kalau dia 19 

tahun. Kayak masih 

SMP gitu haha 

BPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

 

 

 

Menurut 

triangulasi, 

subjek 

masih 

kekanak-

kanakan 

dan tidak 

bisa 

mengontrol 

emosinya 

 

Subjek 

mudah 

marah 

Usia 

biologis 

dan usia 

psikologis 

tidak 

seimbang 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kamu pernah 

denger dia 

mengeluh 

soal hidupnya 

Kalau ngeluh sih 

sering dia bilang 

ngeluh gitu. Kayak 

seperti dengan 

TPK Subjek 

kerap 

bertengkar 

dengan 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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nggak? kakaknya, kakaknya 

kan punya anak. Na 

akhir-akhir ini kan dia 

sama anaknya di 

rumah, ya itu dia 

sering berantem sama 

anaknya, padahal 

anaknya tu TK jadi dia 

kayak belum bisa 

ngeliatin sifat 

dewasanya. Jadi kalau 

anaknya nakal dikit, 

dia nggak terima gitu. 

Masih jauh. 

keponakan 

yang 

usianya 

jauh di 

bawah 

subjek 

Hubungan T 

sama 

keluarganya 

gimana? 

Ya itu seperti sifat 

labilnya ntar ada 

masalah dikit juga ntar 

marah hari berikutnya 

juga baikan lagi. Tapi 

kalau sama mamanya, 

mamanya 

memperhatikan T 

banget. Apapun 

kebutuhan T pasti 

dipenuhi sama 

mamanya. 

POP Subjek 

dimanja 

oleh 

mamanya 

Peran 

orang tua 

positif 

Kalau sama 

saudara-

saudaranya? 

Baik. Sering bercanda 

canda juga. Kalau 

sama kakak cowoknya 

ya itu, mungkin gara-

gara waktu kecil, 

trauma kan. Kakaknya 

cowok itu dulu kan 

pernah sering nyakitin 

T, sering mukul, kalau 

T kenapa dikit 

dimarain, na sampe 

sekarang masih kayak 

musuh gitu, jarang 

bicara, ketemu aja 

tatap-tatapan jarang. 

Ya udah kayak orang 

LBA 

 

 

 

 

LBR 

 

 

 

 

DKN 

 

 

 

 

 

Subjek 

tidak dekat 

dengan 

kakak laki-

laki dan 

papanya 

karena 

kurangnya 

komunikasi 

 

Subjek 

tidak dekat 

dengan 

kakaknya 

karena 

trauma 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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lain gitu. Kalau sama 

kakak-kakak 

ceweknya itu akrab 

banget. Kalau sama 

kakak cowoknya itu 

agak renggang. Sama 

papanya sih baik-baik 

aja tapi nggak sedeket 

kayak mamanya. 

Soalnya dari kecil T 

sama mamanya, jadi 

akrab sama mamanya. 

Papanya kan di luar 

kota. Jadi jarang ada 

relasi, ya gitu biasa 

aja. 

 

 

PON 

masa kecil 

 

Subjek 

kehilangan 

figur ayah 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Pernah tau dia 

ada masalah 

besar nggak? 

Kalau 

menghadapi 

masalah 

seperti apa? 

Masalah besar jarang 

sih, masalah-masalah 

yang sepele gitu yang 

sering. Iya dia 

langsung ngeluarin 

emosinya jadi ya 

nggak akan selesai. 

Kayak keputusannya 

tu langsung dilakuin, 

jadi nggak liat jangka 

panjangnya. Apapun 

yang ada dipikirannya 

ya langsung. Apapun 

yang aku ucapin dia 

nggak dengerin kalau 

pas dia emosi. Masih 

labil, emosinya masih 

tinggi. 

TPK Subjek 

melakukan 

sesuatu 

tanpa 

berpikir 

panjang 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Menurutmu T 

ini bersyukur 

nggak sama 

hidupnya? 

Iya, dia sering bilang 

bersyukur sama apa 

yang dia punya 

sekarang. Bilang harus 

bersyukur, tapi lain 

dari itu agak minder.  

   

Menurutmu 

dia bahagia 

Kita lihat dia bahagia, 

tapi di dalemnya 

A. 

ON 

Subjek 

suka 

Pandanga

n orang 
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nggak? kayak ada sesuatu. 

Orang lain lihatnya 

gitu tapi aku sebagai 

pacarnya curhat terus 

kan ke aku, aku tau 

apa yang dia rasain. 

Tapi dia di luar 

senyum senyum aja. 

Dia tu curhat cuman 

ke temen deketnya aja, 

nggak pernah ke orang 

lain. Nyembunyiin 

perasaan gitu. 

menyembu

nyikan 

perasaan 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 

Kalau yang 

kamu bilang 

minder itu 

dalam hal 

apa? 

Kalau ngeliatin orang 

kayak yang apa ya, 

kok dia bisa gini ya 

sedangkan aku 

enggak, gitu lo. 

F.PN Subjek 

merasa 

dirinya 

rendah dari 

orang lain 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Pernah bilang 

gitu ya? 

Dulu. Pas ngomongin 

keluarga. Ya dia kan 

kepengen punya 

keluarga yang ini ini 

ini. Sepintas doang 

sih, sedih sesaat. 

DKN Subjek 

sedih saat 

mengingat 

keluargany

a dan ingin 

mempunya

i keluarga 

berbeda 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Hal yang 

kamu suka 

dan tidak 

suka dari T 

apa? 

Gampang 

bersosialisasi, ramah. 

Kalau yang nggak tak 

sukain itu suka 

gampang kepengaruh, 

sering kebawa emosi. 

Misalnya ada yang 

ngelakuin ini terus dia 

ikut. 

TPK 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

belum bisa 

mengarahk

an dirinya 

sendiri 

 

Subjek 

kerap 

terbawa 

emosi 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Pernah lihat T 

marah nggak? 

Pernah. Kalau dia 

nggak dikasi. Dia 

pengen apa tapi nggak 

dikasi gitu biasanya 

marah. 

PEN Subjek 

marah 

apabila 

keinginann

ya tidak 

terpenuhi 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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Usianya 

seimbang 

nggak dengan 

kedewasaann

ya? 

Pas sih. Kalau dia tu 

kalau pas lagi 

temperamen atau 

nggak cocok itu 

keliatan kayak anak 

kecil. Tapi kalau pas 

lagi bijak ya cocok. 

TMP Subjek 

masih 

seperti 

anak kecil 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 

Keliatan 

kayak anak 

kecilnya biasa 

pas apa? 

Kalau pas lagi pengen 

dingertiin gitu lo. Ada 

masalah apa terus dia 

pengen dingertiin.  

TPK Saat ada 

masalah, 

subjek 

meminta 

pengertian 

dari orang 

lain 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Dia pernah 

ngeluh soal 

hidupnya 

nggak? 

Kalau fisik tu sering. 

Dia tu pengen kurus. 

Padahal dia udah 

kayak tulang berjalan. 

Kayak merasa kurang. 

Padahal menurutku 

udah pas. 

F.TN Subjek 

menilai 

negatif 

terhadap 

tubuhnya 

dan belum 

menerima 

diri apa 

adanya 

Faktor 

penerimaa

n diri 

negatif 

Menurutmu T 

ini bersyukur 

nggak sama 

hidupnya? 

Kalau sama badannya 

kurang sih ya. Soalnya 

dia sering pengen 

kurus. Tapi dia orang 

yang bersyukur sih.  

F.TN Subjek 

belum 

menerima 

tubuh apa 

adanya 

Faktor 

penerimaa

n diri 

negatif 
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 Lampiran 1.2.Verbatim Subjek 2 

VERBATIM SUBJEK 2 

WAWANCARA I : 18 September 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Boleh di 

ceritain nggak 

keadaan 

keluarga 

waktu kamu 

masih kecil? 

Sebelum 

puber deh. 

Pokoknya waktu kecil 

dari umur aku tiga 

tahun udah 

ditinggalin. Mama 

papaku cerai soalnya 

mendadak em papaku 

tu nggak setuju sama 

mamaku, dari pihak 

keluarga yang cowok 

terus cerai, terus 

akhirnya mamaku 

memutuskan untuk 

pas umur tiga tahun 

itu pergi ke luar 

negeri. Meninggalkan 

aku dengan apa ya, 

nggak ada komunikasi 

gitu lo. Bener-bener 

nggak ada kontak gitu 

lo. Lost contact. Terus 

akhirnya mungkin, 

tinggal sama nenek 

kakek sama cicik 

sampe sekarang. Tapi 

waktu kelas empat SD 

itu tu kontak-kontakan 

lagi gitu lo sama 

mama. Na pas itu 

surat-suratan. Pas aku 

kelas empat juga itu 

mama sempat pulang. 

Cuman sebulan apa 

beberapa bulan gitu 

terus balik lagi ke luar 

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPO 

 

 

 

 

 

 

F.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

 

Subjek 

tinggal 

bersama 

kakek, 

nenek, dan 

kakak 

perempuan

nya. 

 

Subjek 

mengetahui 

penyebab 

perceraian 

orang 

tuanya 

 

Subjek 

merasa 

diabaikan 

karena 

ditinggal- 

oleh mama 

papanya 

tanpa 

komunikasi 

apapun 

sejak umur 

3 tahun  

 

Subjek 

kehilangan 

figur orang 

tua 

 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

 

 

Mengerti 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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negeri sampe 

sekarang. 

KKP Subjek 

hilang 

komunikasi 

dengan 

ayah dan 

ibu. 

Semenjak 

perceraian, 

ibu subjek 

pergi ke 

luar negeri 

dan jarang 

pulang  

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 

Kepercayaan 

yang dianut 

waktu itu 

apa? 

Kristen sampe 

sekarang. 

LBA Subjek 

beragama 

Kristiani 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kalau 

kebudayaan 

di keluarga 

ada? 

Ya budaya pergi 

bareng itu pasti. Terus 

aku tu nggak boleh 

main. Paling kalau 

main cuman sama 

tetangga itupun di 

batesin waktu. Nggak 

boleh lama-lama.  

BKK Subjek 

tidak 

diijinkan 

untuk 

bermain di 

luar rumah 

oleh 

keluarga 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Kenapa kok 

nggak boleh 

lama-lama? 

Ya kalau soalnya dulu 

tu mending di rumah 

aja daripada harus 

main. Ya kan 

pemikiran orang 

jaman dulu to.  

   

Jadi nggak 

punya temen 

dong? 

Ya ada sih cuman 

tetangga doang. Kalau 

yang blusuk-blusuk 

nggak ada. Itu pas 

jaman SD. 

   

Ada yang 

lain? 

Harus ke gereja ikut 

sekolah minggu. 

BKK Subjek 

dibiasakan 

untuk ke 

gereja  

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Ada lagi? Ya paling diikutin les-

les. 

   



358 
 

Les apa? Les drum, balet, 

orgen, mandarin, 

nyanyi. 

LBA Subjek 

mengikuti 

banyak 

kursus 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Itu SD? Iya. Ya tapi cuman 

bertahan bentar tok. 

   

Lah kenapa? Em dulu nggak suka 

dan sekarang 

menyesal. 

   

Menyesal 

karena? 

Ya kan ternyata kan 

berguna juga buat 

sekarang. 

PEN Subjek 

menyesal 

karena dulu 

tidak lanjut 

les 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Komunikasi  

dengan 

keluarga 

gimana? 

Baik sih nggak ada 

masalah apa-apa. 

Mulus. Mulus sih. 

LBA Komunikas

i dengan 

keluarga 

lancar 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Pernah ada 

acara bareng 

keluarga apa? 

Oh ke pantai. Ke 

pantai bareng-bareng. 

Ke pantai Parangtritis. 

LBA Subjek 

berlibur 

bersama 

keluarga  

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Sama mama 

juga nggak? 

Ya kan udah lost 

contact. Udah di luar 

negeri. 

KKP Setelah 

perceraian, 

komunikasi 

subjek 

dengan 

orang 

tuanya 

sempat 

terputus 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 

Jadi cuman 

sama? 

Ya cicik, kakek, 

nenek, terus ada tante 

sih, cuman ak kalau 

manggil cicik. 

   

Ada 

pengalaman 

menyenangka

n yang kamu 

ingat terus 

nggak? 

Ya itu paling ke pantai 

Parangtritis itu 

bareng-bareng. Pergi 

bareng…………Ke 

Borobudur. Main-

main gitu lah. 

LBA Subjek 

memiliki 

pengalama

n 

menyenang

kan 

bersama 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 
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keluarga 

Kalau 

pengalaman 

yang buruk 

ada? 

Dimarahin. Disabet. 

Ya disabet pake itu 

sulak. 

PKN Subjek di 

didik oleh 

kakek 

neneknya 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Kakek sama 

nenek dua-

duanya 

galak? 

Sebenernya dua-

duanya. Pertamanya tu 

papi. Ya kayak 

imbang gitu lah. Kalau 

papi lagi galak mami 

baik. Kalau mami lagi 

galak papi yang baik.  

DKN 

 

 

 

DKP 

Subjek 

dibesarkan 

oleh kakek 

neneknya 

yang kasih 

sayangnya 

seimbang 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

Keadaan 

keluarga 

positif 

Menurut 

keluarga 

kamu orang 

yang gimana?  

Pernah.. pernah nakal, 

bandel, terus 

ngeyelan. Ya udah. 

LBA Subjek saat 

kecil 

adalah 

anak yang 

bandel 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Punya temen 

nggak di 

rumah? 

Dulu ada. Tapi tu dia 

terus pindah ke Ciamis 

sama pindah rumah. 

   

Pernah 

terlibat 

masalah 

nggak? 

Kalau sekolah... 

sekolah ada deng. 

Make uang SPP tak 

buat jajan. Terus 

dimarain deh. 

   

Kalau 

masalah sama 

temen? 

Pernah. Waktu itu satu 

kos bareng. Terus em.. 

   

Oh dulu 

pernah 

ngekos? 

Pernah soalnya jauh 

dari rumah. Eh dari 

sekolah dari sekolah 

ke rumah. Terus 

ngekos. Terus pernah 

ada crash sama temen. 

Dia tu kayak buat, dia 

tu nggak suka banget 

gitu lo. Terus akhirnya 

aku keluar terus 

akhirnya aku pulang 

deh ke rumah. Nggak 

ngekos lagi. 

LBR Subjek 

tinggal di 

kos-kosan 

saat SMA 

dan terjadi 

masalah 

dengan 

teman satu 

kos  

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Ini pas SD Oh enggak hahaha ini    
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ngekos? pas SMA ding. 

Kalau pas 

SD? 

Em.. nggak ada. Oh 

pernah deng. Waktu 

sama suster. Wali 

kelas.  

   

Suster mbak? Suster itu lo yang di 

gereja, suster romo. 

Ha ya waktu itu tu 

hahaha ada miss 

comunication. Na 

terus soalnya dia tu 

nggak suka sama aku. 

Terus pokoknya aku 

dibuat nggak naik 

kelas. Jadinya aku 

nggak naik kelas. 

PAN Subjek 

pernah 

tidak naik 

kelas saat 

SD karena 

ada guru 

yang tidak 

menyukain

ya 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

Pengalaman 

menyenangka

n sama temen 

ada nggak? 

Waktu SD, aku SD 

soalnya nggak pernah 

jalan-jalan sama 

temen. Jarang. 

LBA Subjek 

tidak 

pernah 

jalan sama 

teman di 

rumah 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Pengalaman 

buruk? 

Berantem sama temen 

di sekolah. Ya biasa 

lah kalau dulu tu 

seringnya kan ejek-

ejekan terus berantem. 

   

Ejek-ejekan 

nama orang 

tua? 

Enggak sih, waktu itu 

apa ya. Pokok e ejek-

ejekan gitu terus 

jambak-jambakan 

terus dianya tak 

grawuk. 

   

Oh ya? Terus 

gimana? 

Terus tak grawuk 

sampe berdarah. Terus 

pokoke jambak-

jambakan itu. Hahaha  

LBA Subjek 

bertengkar 

sampai 

temannya 

terluka 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Sampe rontok 

nggak itu 

rambutnya?  

Oh waktu TK pernah. 

TK pernah. Pokoknya 

aku nggak tau 

pokoknya aku di 
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ceritain aku tu pernah 

jambak temenku 

sampe botak hahaha  

Oke. 

Sekarang 

kalau masa 

remaja atau 

sekarang ini. 

Keadaan 

keluarga 

gimana? 

Kalau sama papa 

akhir-akhir ini tu ada 

kayak kontak gitu. 

Tapi yang nggak yang 

kontak sampe ketemu 

enggak sih cuman 

sebatas, em kontak-

kontakan pun jarang 

cuman say hi doang 

dulu itu. Terus kalau 

sama mama masih 

sering kontak-

kontakan. Tiap hari 

deng. Kalau sama 

sodara jarang kontak-

kontakan sih kalau 

ketemu aja ngobrol 

gitu.  

POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikas

i subjek 

dengan 

mama 

terjalin 

dengan 

baik, 

sedangkan 

dengan 

papa mulai 

ada 

komunikasi 

meskipun 

hanya 

lewat alat 

komunikasi  

 

Peran 

orang tua 

positif  

 

 

 

 

Kalau sama 

tante atau 

cicik? 

Nggak papa sih baik-

baik aja sih. 

   

Kalau 

kepercayaan 

sekarang? 

Masih Kristen kok. 

Percaya. 

   

Nah kalau 

kebudayaan 

di keluarga 

sekarang ini? 

Em.. mami mening- 

em kemarin tanggal 27 

eh 27 Juli mami tu 

meninggal. Mami tu 

nenek. Gitu. Ya jadi 

nanti tiap akhir taun 

pulang buat jengukin 

gitu. 

   

Yang lain 

ada? 

Ya kalau misalnya ada 

liburan gitu kumpul 

bareng hahaha 

kumpul-kumpul 

bareng. Ya kayak gitu 

tok sih. 

BKK Setiap 

liburan 

keluarga 

subjek 

berkumpul 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Sekarang Ya baik. Kayak yang LBR Saat subjek Latar 
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komunikasi 

sama orang 

tua? Sama 

mami papi? 

kalau sama papa tu 

cuman say hi jarang 

kontak-kontakan. 

Kalau sama mama tiap 

hari. Kalau sama tante 

nggak pernah kontak-

kontakan tapi tu 

sering, kalau pulang 

ya bareng-bareng gitu. 

Sama cicik ya tiap hari 

ketemu. Sama papi ya 

tiap hari ketemu. Tapi 

kan udah ada 

penurunan jadi tiap 

hari harus diurusin. 

Ngurusinnya gantian 

sama cicik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPK 

remaja, 

komunikasi 

dengan 

papa mulai 

terjalin. 

Komunikas

i subjek 

dengan 

mamanya 

terjalin 

baik 

 

 

Subjek 

merawat 

kakeknya 

yang sakit 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

berperilak

u 

Ada acara 

bareng nggak 

sama 

keluarga? 

Em kemaren sih. Tapi 

cuman kumpul-

kumpul gitu kemaren 

waktu liburan lebaran 

itu, tapi kebetulan 

mami pas sakit ya, 

yah.. nggak kayak 

biasanya. 

   

Emang 

biasanya 

gimana? 

Ya kan biasanya 

kumpul bareng-bareng 

gini gini gini. Tapi kan 

kemaren kan pas 

mami tu sakit jadi 

mami tu harus opname 

jadi nggak, ya malah 

pulang tu untuk 

ngurusin mami 

opname gitu lo. Tapi 

nggak papa. 

DKP Subjek 

banyak 

menghabis

kan waktu 

liburan 

bersama 

keluarga 

Keadaan 

keluarga 

positif 

Kalau 

pengalaman 

menyenangka

n sama 

keluarga ada 

nggak? 

Ya paling ngumpul 

itu, terus ngekek-

ngekek bareng. Kayak 

jalan-jalan bareng. 

DKP Subjek 

dekat 

dengan 

keluarga 

Keadaan 

keluarga 

positif 
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Kalau 

pengalaman 

buruk? 

Ya itu ditinggal mami. 

Heem. Soalnya aku 

deket banget sama 

mami. 

LBR Subjek 

sangat 

dekat 

dengan 

nenek 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Kalau 

sekarang, 

menurut 

keluarga 

kamu orang 

seperti apa? 

Nggak tau.. jarang 

ngomongin itu soalnya 

udahan. Kan udah 

jauh-jauh semua. 

   

Punya temen 

di lingkungan 

rumah nggak? 

Ada anak kecil. 

Soalnya isinya anak 

kecil tok.  

   

Kalau di 

sekolah? 

Banyak.    

Sering main 

bareng? 

Kalau ada waktu 

doang. Soalnya aku 

kalau pulang sekolah 

terus les. Jadi nggak 

ada waktu buat main. 

Kalau sabtu minggu 

ngurusi papi. 

MPK Subjek 

dapat 

mempriori-

taskan 

urusannya 

dan tidak 

mengambil 

waktu 

untuk 

bermain 

demi 

merawat 

kakeknya 

yang sakit 

Mampu 

berperilak

u 

Kalau sama 

sahabat? 

Sekarang 

jauh-jauh 

kan? 

Ya masih sering 

kontak, yang penting 

jaga komunikasi. Jaga 

komunikasi aja 

kadang sering bisa 

bikin crash kan. Tapi 

puji Tuhan aku nggak 

ada sih. Jangan sampe 

ada.  

D 

MP 

Subjek 

dapat 

menjaga 

hubungan 

dengan 

sahabatnya 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Waktu 

sekarang ini 

pernah ada 

Heem. Ya itu ngekos 

terus ada masalah 

crash gitu terus ya 
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msasalah 

nggak? Oh 

waktu ngekos 

itu ya? 

akhire aku keluar. 

Pulang ke rumah. 

Soalnya kan juga udah  

hafal jalan. Jadi ya PP. 

Pengalaman 

menyenangka

n bareng 

sahabat ada 

nggak? 

Ada. Oh kalau SMA.. 

kalau SMP aja deh. 

SMA ada sih tapi yang 

aku seneng tu SMP. 

   

Oh gimana 

tu? 

Iya sama si T tu aku 

deket banget terus 

sampe kemana-mana 

tu bareng. Main 

bareng sampe 

pokoknya tu kayak 24 

jam. Kita tu kepisah 

cuma buat tidur tok 

gitu lo. Sekolah pun 

sama. Terus apa tu 

namanya, kadang pun 

kalau aku tu tidur di 

tempat dia. Kemana-

mana bareng, 

nongkrong bareng, 

susah seneng bareng. 

DMP Subjek 

memiliki 

kenangan 

indah 

bersama 

sahabat 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Pengalaman 

buruk ada? 

Nggak ada.    

Punya pacar? Enggak.    

Kenapa? Nggak papa, belum 

nemuin yang pas aja. 

   

Kalau 

perjalanan 

cintamu 

gimana? 

Em dulu pernah sih 

terakhir itu pernah 

deket sama cowok, na 

ternyata temen 

cowokku ini malah.. 

em gini-gini. Jadi aku 

pernah deket sama 

cowok. Nah pas 

ndilalah aku tu punya 

temen dari Jakarta tu 

dateng sekalian tak 

kenalin wong sama-
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sama mau makan 

bareng. Na eh 

pokokmen nggak 

berjalan lama ternyata 

temenku yang tak 

sukai tu malah suka 

sama temenku yang 

dari Jakarta itu. Ya 

udah deh. Brenti 

disitu. 

Kenapa? Ya nggak papa. 

hahaha kapok aja 

ngenalin cowok yang 

tak suka ke temen. 

PKN Subjek 

enggan 

mengenalk

an gebetan 

ke teman 

karena 

takut 

mengulang 

kesalahan 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

WAWANCARA II : 19 September 2017 

Pertanyaan  Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu tau 

nggak arti 

dari 

perceraian? 

Tau. Perceraian itu 

perpisahan dari satu 

keluarga. em.. jadi 

kayak satu keluarga 

itu di pecahkan, 

karena ego orang 

tuanya cuman dari 

kesenangan sesaat. 

Gitu. 

APO Subjek 

menyebut 

perceraian 

sebagai 

keegoisan 

yang 

dilakukan 

pasangan 

suami istri  

Mengetah

ui arti 

perceraian 

orang tua 

Sejak kapan 

orang tuamu 

bercerai? 

Sejak umur tiga tahun 

mereka udah bercerai. 

   

Setelah mama 

papa cerai, 

kamu tinggal 

sama siapa? 

Waktu umur tiga 

tahun itu tinggalnya 

sama mak engkong, 

sama cicik. Na terus 

itu berjalan sampe 

SMP. Terus cicik 

KKP Setelah 

orang 

tuanya 

bercerai 

subjek 

tinggal 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 
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kuliah di Semarang, 

terus tiga tahun 

kemudian aku SMA, 

aku SMA juga di 

Semarang. Aku kos, 

terus.. tapi satu kota 

sama cicik. Terus 

sekarang tinggal sama 

cicik sama engkong. 

dengan 

kakek, 

nenek dan 

kakak 

perempuan

nya 

Mama 

kemana? Jadi 

sama mak dan 

engkong? 

Ke luar negeri. Heem, 

tapi manggilnya mami 

papi. 

   

Kamu tau 

nggak kenapa 

kok orang 

tuamu 

bercerai? 

Em………… Em 

pertamanya kayaknya 

keluarganya setuju 

terus keluarganya 

nggak setuju. Ada 

masalah kasus. Em.. 

hamil di luar nikah. 

Em.. ya itu 

pertamanya nikah 

terus di cerain. 

Keluarga sana itu 

nggak suka sama 

mama. Jadi 

pertamanya di nikahin 

terus dicerain. 

PPO Subjek 

tahu 

penyebab 

orang 

tuanya 

bercerai 

Mengetah

ui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

Ngerasa ada 

yang berubah 

nggak setelah 

orang tuamu 

bercerai? 

Nggak sih, aku nggak 

mau mikir. Pusing. 

Kalau mau cerai ya 

udah cerai. Soalnya 

waktu itu kan aku 

deketnya sama mami 

papi jadi kayak ya 

udah masih punya 

mereka.  

DKN 

 

 

 

 

 

Subjek 

tidak 

peduli 

dengan 

orang 

tuanya 

yang 

bercerai 

karena 

lebih dekat 

ke kakek 

dan nenek 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

 

 

Kalau sama 

mama dan 

Kalau sama papa 

nggak ada 

PON Subjek 

hilang 

Peran 

orang tua 
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papa ada yang 

berubah 

nggak? 

komunikasi. Kalau 

sama mama tetep 

berjalan dengan 

lancar.  

kontak 

dengan 

papa 

negatif  

Hubungan 

dengan mama 

berubah? 

Nggak ada, biasa aja.    

Setelah tau 

kalau mama 

papa cerai, 

ada yang beda 

nggak 

didirimu 

sendiri? 

Ya paling cuman 

kalau ngeliatin 

keluarga yang utuh 

kayak yang pengen, 

pergi bareng, apa-apa 

bareng gitu. 

PEN Subjek 

merasa iri 

saat 

melihat 

keluarga 

lain yang 

masih 

lengkap 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

Terus itu jadi 

berpengaruh 

ke 

kehidupanmu 

nggak? 

Nggak terlalu sih, 

cuman kalau pas lagi 

kayak yang pengen itu 

ya kayak yang jadi 

sedih gitu.  

PEN Subjek 

merasa 

sedih jika 

mengingat 

perceraian 

orang tua 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau lagi 

sedih gitu 

terus 

ngapain? 

Cuman dengerin lagu 

doang terus kayak 

yang ngerenung-

ngerenung, kayak 

yang mikir-mikir, 

kalau gimana ya 

rasanya kalau satu 

keluarga tu pergi 

bareng, gini gini gini. 

PON Hilangnya 

figur orang 

tua 

membuat 

subjek 

ingin tahu 

bagaimana 

rasanya 

mempunya

i orang tua 

yang 

lengkap  

Peran 

orang tua 

negatif 

Pernah nggak 

ngomong-

ngomong ke 

mama soal 

pisahnya 

mereka, soal 

kesedihanmu? 

Dulu pernah sih 

ngomong kok cerai 

kenapa. Cuman ya 

ngomong tadi itu, 

soalnya keluarga sana 

nggak suka sama 

mama ya udah gitu. 

Nggak yang 

berkelanjutan soalnya 

TPO Subjek 

menerima 

perceraian 

orang 

tuanya 

dengan 

tidak 

mengungki

t-ungkit 

Menerima 

perceraian 

orang tua 
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kayak yang udah 

terjadi ya udah lah, 

aku nggak mau pikir 

repot. Yang sekarang 

ya sekarang kehidupan 

baru apa-apa baru ya 

udah lah jalanin aja. 

yang sudah 

terjadi 

Kalau 

sekarang nih, 

perasaan ke 

mama papa 

gimana? 

Biasa aja sih nggak 

ada apa-apa. Nggak 

ada perasaan jengkel 

atau apa gitu nggak 

ada. Kalau ke mama 

ya nggak ada, cuman 

pengennya sih em.. 

antara pengen punya 

papa lagi tapi ya 

kayak nggak pengen. 

PEP 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

Tidak ada 

perasaan 

jengkel 

atau yang 

lain-lain 

untuk 

orang tua 

 

Subjek 

ingin 

memiliki 

orang tua 

yang 

lengkap 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kenapa kok 

pengen punya 

papa lagi? 

Ya biar bisa ngumpul. 

Ya bisa bareng-bareng 

gitu, kayak keluarga 

lain gitu. 

   

Emang 

pengen apa 

sih kalau 

punya papa? 

Ya kan pengen, 

mestinya kan pengen 

bareng-bareng terus 

keluar bareng, terus 

kan disayang sama 

papa, kayak yang 

manja gitu. Ya 

pokoknya kan semua 

orang pengen lah 

punya papa, pengen 

punya keluarga 

lengkap.  

DID Subjek 

ingin 

memiliki 

orang tua 

lengkap 

yang dapat 

menyayang

i dan 

memanjaka

nnya 

Diri ideal  

Bisa terima 

nggak, kalau 

mama papa 

pisah? 

Bisa sih, soalnya kalau 

misalnya aku nggak 

terima ya buat apa kan 

toh mereka nggak bisa 

balik lagi. Kayak 

M 

MK 

Subjek 

merasa 

tidak akan 

ada yang 

berubah 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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nggak ada yang harus 

disesali gitu lo.  

jika dia 

tidak 

menerima 

perceraian 

orang 

tuanya 

Pernah 

menyalahkan 

diri sendiri 

atas pisahnya 

mama papa? 

Pernah sih, pernah 

dulu. Apa gara-gara 

aku lahir terus mama 

sama papa jadi cerai 

gitu. Tapi kayak yang 

karena sedih sesaat 

itu, tapi yang ya udah 

lah. Toh aku juga udah 

lahir, nggak mungkin 

kan aku mikir gitu 

terus bisa balik lagi 

nggak ada.  

F.PN Subjek 

pernah 

merasa 

dirinya 

adalah 

penyebab 

orang 

tuanya 

bercerai 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Mama pernah 

share sesuatu 

nggak ke 

kamu soal 

pisah atau 

soal yang 

lain? 

Em.. ya harus sering-

sering berdoa supaya 

itu nggak terjadi di 

keturunanku. Ya 

kayak perceraian gitu, 

supaya keturunannya 

itu yang nggak kayak 

mama, ada perceraian 

atau apa lah gitu.  

PRD Subjek 

rajin 

berdoa 

supaya 

dirinya 

tidak 

bercerai 

seperti 

orang 

tuanya 

Pengalam

an religius 

dan diri 

Berarti kamu 

nggak tinggal 

sama mama? 

Komunikasi? 

Nggak. Lancar. Heem. 

WA kadang telpon, 

vidcall.  

POP Komunikas

i subjek 

dan mama 

lancar 

Peran 

orang tua 

positif 

Kalau dulu 

pas belum ada 

WA? 

Telpon rumah. Surat-

suratan tapi mama 

yang ngirim surat sih 

kita nggak bisa 

ngirimnya nggak tau 

caranya. 

   

Pertama kali 

tau kalau 

kamu tinggal 

sama mak 

Hahaha waktu dikasih 

tau tu soalnya belum 

tau apa-apa. Jadi ya 

bodo amat. Soalnya 

PON Kehilangan 

figur orang 

tua sejak 

kecil 

Peran 

orang tua 

negatif 
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engkong 

gimana? 

aku mikirnya ada 

mami papi jadi kayak 

yang udah kebiasa 

sendiri gitu lo. Jadi 

kalau tau itu ya udah 

lah, ya udah nggak 

sama mama ya udah. 

Gitu. 

membuat 

subjek 

tidak 

merasa 

kehilangan 

orang 

tuanya 

Misalnya nih, 

kamu 

dihadapkan 

dengan dua 

hal yang 

kamu sukain 

dan harus 

pilih salah 

satu, kamu 

gimana? 

Kayak perlakuannya 

terus nanti misalnya 

kayak apa yang 

dilakuin gitu lo, itu tu 

kayak bakal.. em, 

pertama aku bakal 

tanya temenku dulu, 

kayak misalnya minta, 

minta pendapat apa 

apa, terus nanti kayak 

yang tak pikirin lagi 

gitu gitu. 

M 

MK 

Subjek 

meminta 

pertimbang

an dari 

orang 

terdekat 

dalam 

mengambil 

pilihan 

Mampu  

mengambi

l 

keputusan 

 

WAWANCARA III : 20 September 2017 

Pertanyaan  Jawaban Kode Analisis Tema 

Hobi apa sih 

yang kamu 

punya? 

Basket, terus ya basket 

aja ah yang tak suka. 

Dengerin musik terus 

baca novel. 

M 

KD 

Subjek 

hobi main 

basket, 

musik, dan 

membaca 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Kamu 

diminta untuk 

memper-

tunjukkan 

hobimu, mau 

nggak? 

Awalnya pasti 

nervous, tapi aku 

bakal ngelakuin 

semaksimal mungkin. 

   

Semaksimal 

mungkin itu 

gimana? 

Ya menunjukkan yang 

terbaik gitu lo. 

Maksudnya kayak 

seseorang suka 

sesuatu pasti kan 

kayak ngasihnya kan 

HDP Subjek 

bersedia 

mengisi 

acara 

dengan 

sesuatu 

Pengharga

an diri 

positif 
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yang lebih gitu lo. yang 

subjek bisa 

Berarti mau? Mau. Mau.    

Suka nyanyi 

ya? Musik 

mellow itu 

gimana? 

Dengerin musik. 

Mellow. Ya syahdu-

syahdu, terus lagu 

barat. 

   

Oke. 

Sekarang 

kalau kamu 

sudah 

merenca-

nakan sesuatu 

tapi terjadi 

perubahan, 

bagaimana 

perasaanmu 

dan apa yang 

kamu 

lakukan? 

Awalnya kecewa, 

kagol. Ya tergantung 

juga sih yang kayak 

gimana. Ya tergantung 

masalahnya. Kalau 

kagolnya bisa bikin 

seterusnya ya gimana 

lagi. Ya kagol lah 

tetepan. Kagol, 

kecewa, marah lah. Ya 

tapi kalau misalnya 

tentang kehidupan 

kayak perjuangan ya 

mesti kayak move on 

lah istilahnya.  

PEN Subjek 

merasa 

kecewa dan 

marah saat 

menghadap

i perubahan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Bisa terima 

perubahan? 

Ya engga lah pastinya.    

Kenapa kok 

enggak? 

Ya kan udah di tata 

baik-baik, di atur gini 

gini, terus tapi kan 

ternyata tu keadaan 

berubah ya, so of 

course lah pasti orang 

kecewa. 

   

Jadi kamu itu 

orang yang 

mudah 

menerima 

perubahan 

atau jangan-

jangan malah 

sulit move on 

nih? 

Maksudnya? 

Enggak memang 

enggak. Memang 

perlu adaptasi yang 

lama. Ya memang dari 

dulu saya memang 

susah untuk.. ya bukan 

susah ya memang 

keadaannya kayak 

gini.. ya maksudnya 

ya memang dari dulu 

tu susah gitu lo buat 

TMP Subjek 

sulit dalam 

menerima 

perubahan 

dan 

membutuh

kan waktu 

yang lama 

untuk 

menyesuai

kan  

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 
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adaptasi harus butuh 

waktu yang lama. 

Kamu sering 

ketemu orang 

baru nggak 

dan gimana 

kalau katemu 

orang baru?  

Sering. Ya malu grogi 

tapi tu pengen kenalan 

gitu lo. Ya kayak  ya 

membaur, tapi kan 

kayak yang malu, ragu 

gitu lo buat yang 

memulai duluan. 

TPK Subjek 

merasa 

ragu untuk 

memulai 

komunikasi 

dengan 

lingkungan 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Kenapa kok 

malu? 

Ya haha ya malu 

karena nggak PDlah 

pasti.  

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

percaya 

diri  

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Kok nggak 

PD kenapa 

sih 

emangnya? 

Bukan masalah soal 

fisik ya. Kayak 

memang kadang kan 

orang, orang lain tu 

bisa menerima kita 

atau enggak. Nah 

takutnya tu kalau 

misalnya aku udah 

misalnya SKSD tapi 

dia nggak bisa 

menerima kan kita 

kayak garing kan, 

kikuk. 

F.PN Subjek 

takut untuk 

memulai 

komunikasi 

dengan 

orang lain 

karena 

takut orang 

lain tidak 

bisa 

meneriman

ya 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Hal apa yang 

paling 

membuat 

dirimu 

merasa takut? 

Kehilangan seseorang, 

gagal, sama em.. 

nggak di terima. 

PEN Subjek 

merasa 

takut 

kehilangan, 

gagal dan 

tidak 

diterima 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Apa pernah 

kehilangan? 

Pernah, orang yang 

disayang. Mantan 

gebetan dan orang 

terdekat. Keluarga. 

   

Emang yang 

dirasain apa 

waktu 

Yang kayak orang 

linglung kayak yang 

nggak nyangka, kayak 

PKN Kehilangan 

orang 

terdekat 

Peristiwa 

dengan 

kesan 
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kehilangan 

keluarga? 

yang, ya kayak gitu 

lah susah dijelaskan. 

membuat 

subjek 

merasa 

linglung 

negatif  

Kenapa kok 

takut gagal?  

Soalnya pernah gagal, 

ya nggak gagal sih, 

kayak dulu tu pernah 

ada kayak miss 

communication 

dengan guru, karena 

guru nggak suka jadi 

nggak dinaikin, nggak 

dinaikin kelas. 

PAN 

 

 

 

 

PKN 

Pengalama

n subjek 

tidak naik 

kelas 

membuat 

subjek 

takut 

menghadap

i kegagalan 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Boleh 

diceritain 

nggak? 

Hahaha em ya.. apa 

tadi soalnya? 

   

Kenapa kok 

takut gagal? 

Ya.. kayak lebih 

tepatnya itu ragu gitu 

lo. Takut kalau 

misalnya udah 

dipersiapin terus 

ternyata di luar dugaan 

dan aku ternyata tu 

hasilnya nol gitu lo. 

TMP Subjek 

takut 

menghadap

i perubahan 

yang 

mengakibat

kan 

kegagalan 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 

Nah kalau 

takut nggak 

diterima? 

Nggak 

diterimanya 

gimana sih? 

Takut kalau suka 

diusir-usir. Iya kalau 

misalnya nggak 

diterima terus kalau 

lagi takut, takut diusir.  

F.PN Subjek 

merasa 

tidak 

diterima 

oleh 

kakaknya 

di rumah 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

La nggak 

diterimanya 

itu 

maksudnya 

gimana? 

Ya.. kayak misalnya 

lagi takut terus 

dibilang “dah sana 

pindah kos aja” 

hahaha  

   

Emang siapa 

yang suka 

bilang gitu? 

Kakak. Iya, padahal 

takut banget. 

   

Takut apa? Ya kayak terjadi apa-

apa gitu. Ya takut 

kalau ada apa-apa. La 

PEN Subjek 

sering 

menakutka

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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di rumah aja takut 

masak suruh ngekos, 

la ngekos apa nggak 

tambah takut. 

n hal-hal 

mungkin 

bisa terjadi 

Kamu jadi 

sering 

ngerasa 

nggak 

diterima? 

Iya, soalnya kan dulu 

pernah ada masalah 

sama temen juga. Jadi 

makanya kayak 

merasa tertolak. 

D 

MN 

Masalah 

dengan 

teman 

membuat 

subjek 

merasa 

tertolak 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Kalau 

perasaan yang 

sering dialami 

setiap hari?  

Takut, sedih, galau. PEN Subjek 

kerap 

merasa 

takut dan 

sedih 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kenapa kalau 

boleh tau?  

Ya nggak tau, itu tu 

muncul dengan 

sendirinya gitu lo. 

PEN Subjek 

kerap 

merasa 

takut dan 

sedih tanpa 

alasan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Biasanya ada 

apa waktu 

muncul 

perasaan itu? 

Ya kayak misalnya 

kayak yang tadi itu ya 

takut itu. Na terus kan 

misalnya kan em.. 

gimana ya.. ya kan 

kayak misalnya kan 

em.. lagi nggak ngapa-

ngapain ni terus kan 

udah waktunya mau 

tidur terus aku kan 

beda kamar, terus aku 

disuruh naik. Na aku 

nggak berani, emang 

takut banget. La terus 

aku tu sebelum tanya 

mau tidur mana, udah 

takut duluan. Udah 

ada rasa takut duluan.  

PKN Tidur di 

kamar yang 

berbeda 

membuat 

subjek 

dilanda 

perasaan 

takut 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Maksudnya 

gimana sih? 

Ya kalau misalnya 

temen, tu takut kalau 

F.PN 

 

Subjek 

merasa 

Faktor 

penilaian 
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Atau nggak 

hanya sama 

keluarga, 

sama temen 

juga boleh. 

misalnya lagi 

ngomong salah 

ngomong kayak yang 

ragu gitu. Terus kalau 

yang keluarga tadi itu 

maksudnya kamarku 

itu kan di lantai dua, 

na terus aku sering di 

kamarnya cicik eh 

kakak, na terus kan 

aku lagi tiduran disitu, 

berharapnya aku tidur 

disitu tapi ternyata 

suruh bobok atas 

sebelum aku nanya 

aku bobok mana na 

aku dah takut duluan 

gitu lo buat ngomong. 

Gitu. 

 

 

 

 

 

 

DKN 

takut 

dinilai 

salah 

bicara oleh 

orang lain 

 

Subjek 

merasa 

tertekan 

dan takut 

kepada 

kakak 

perempuan

nya 

diri 

negatif 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Lalu apa yang 

membuat 

kamu takut? 

Takutnya kalau suruh 

bobok atas  sendirian 

haha. 

   

Kenapa kok 

takut sendiri? 

Ya emang aku tu 

nggak suka sendiri, 

terus apa namanya, 

takut kalau ada apa-

apa. 

PEN Subjek 

takut 

dengan 

kesendirian 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Ada apa-apa 

itu apa? 

Kayak misalnya ada 

setan atau tiba-tiba ada 

apa ya.. amit-amitlah 

kalau ada gempa apa 

apa lah amit-amit. 

   

Oh bencana, 

pernah 

ngalamin 

bencana? 

Dulu pas 2006 ada 

gempa terus aku lagi 

tidur di bawah sih 

untungnya.  

PKN Subjek 

pernah 

mengalami 

bencana 

alam dan 

menjadi 

takut 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Oke. Kamu 

itu suka ikut 

kegiatan di 

Suka. Suka banget. Ya 

kan dari situ kan 

pengalaman-nya dapet 
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sekolah, 

lingkungan? 

Kenapa? 

dan banyak terus 

kayak ngerti kalau 

misalnya kita lagi 

kayak gini harus 

ngapa-ngapain, na itu. 

 

Terus 

apalagi? 

Ya jadi tau banyak hal 

sih istilahnya, kayak 

yang kita tu dapet 

ilmu juga kan ya 

kayak pengalaman itu. 

Ya itu. 

D 

MN 

 

Subjek 

suka 

mengikuti 

kegiatan 

karena 

mendapatk

an ilmu 

dan penga-

laman 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Kalau pas 

perasaan yang 

tidak enak 

muncul, apa 

yang kamu 

lakukan? 

Dengerin lagu terus 

jalan-jalan, kalau 

nggak guyon-guyon 

sama temen atau 

keluarga gitu. 

PMD Subjek 

mengetahui 

cara untuk 

mengatasi 

perasaan 

tidak enak 

Pemaham

an diri 

Lalu hilang 

atau gimana? 

Iya. Ya kayak yang 

terlarut dengan 

kesenangan terus ya 

itu hilang. 

   

 

WAWANCARA IV : 20 September 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu punya 

pengalaman 

menyenangka

n sama 

keluarga? 

Punya. Ya kalau em 

pergi bareng gitu 

liburan seneng banget. 

LBA Subjek 

senang saat 

berlibur 

bersama 

keluarga 

(kakek, 

nenek, dan 

kakak) 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kenapa? Ya kan bisa ngabisin 

waktu, keluarga sama-

sama gitu lo. Kan 

jarang bisa ngumpul, 

na sekalinya ngumpul 

DKP Subjek 

sering 

berlibur 

dan banyak 

menghabis

Keadaan 

keluarga 

positif 
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kan bareng-bareng 

gitu kan enak. 

kan waktu 

bersama 

keluarga 

Dimanja 

sama orang 

tua nggak? 

Enggak. Enggak.    

Kamu pernah 

dapat support 

dan pujian 

dari mama 

papa? 

Dari mama, kalau 

papa kan nggak 

pernah ko ko, apa 

komunikasi. 

PON Subjek 

tidak 

menjalin 

komunikasi 

dengan 

papa 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau dari 

mama? 

Dapet dong, selalu. POP Subjek 

mendapat 

dukungan 

dari mama 

Peran 

orang tua 

positif 

Mama 

memberi 

target buat 

kamu nggak?  

Ya setidaknya, 

setidaknya tu bisa 

meraih cita-cita. 

Setidaknya itu bisa 

lebih lebih baik dari 

orang tua lah itu pasti 

keinginan orang tua. 

   

Jadi ada 

target apa 

aja? 

Ya targetnya itu, harus 

punya pekerjaan yang 

lebih baik dari 

pekerjaan orang tua. 

POP Subjek 

mendapat 

target dari 

mama 

Peran 

orang tua 

positif 

Targetnya 

menekan atau 

memotivasim

u? 

Memotivasi sih cuman 

kadang kalau misalnya 

kayak lagi capek, 

kayak yang takut 

kalau nggak bisa 

terpenuhi gitu lo. 

Kayak ada rasa takut. 

Ya tapi cuma bentar 

doang sih. 

PEN Subjek 

sering 

merasa 

takut tidak 

bisa 

memenuhi 

target dari 

mama 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kamu pernah 

nggak 

dimarain, 

dimaki-maki 

atau diejek? 

Em.. dimaki-maki 

enggak cuman kadang 

kayak ada perkataan 

yang nggak sengaja 

yang kayak 

mengumpat gitu yang 

MPK 

 

 

 

 

Dibanding-

bandingkan 

dengan 

orang lain 

membuat 

subjek 

Mampu 

berperilak

u 
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keluar dari mulutnya. 

Kalau diejek.. 

dibandingkan to.. 

bukan diejek. Of 

courselah tapi kan itu.. 

ya tapi kalau misalnya 

lagi down kayak yang 

itu kayak yang sebuah 

apa namanya ya of 

course semua orang 

pasti nggak suka lah 

tapi kayak yang terus 

mikir, ya mungkin aku 

harus lebih baik dari 

dia. Gitu. 

termotivasi 

untuk 

menjadi 

lebih baik 

Waktu 

dibandingin 

rasanya 

gimana sih? 

Ya jengkel lah, 

seolah-olah kayak 

usaha kita tu kayak 

nggak dianggep gitu 

lo. Usahaku deng, 

bukan usaha kita. 

   

Kamu sendiri 

menerima 

nggak? 

Nggak sih. Karena 

sebenernya kan porsi 

orang kan berbeda-

beda gitu lo. Porsiku 

ya segini ya ya terima 

harusnya bisa terima 

gitu lo. Ya tapi kan 

malah orang tua 

membanding-

bandingkan dengan 

porsi yang istilahnya 

lebih. 

PON Orang tua 

subjek suka 

membandi

ng-

bandingkan 

subjek 

dengan 

orang lain  

Peran 

orang tua 

negatif 

Kamu dikasih 

kesempatan 

untuk 

memilih 

sesuatu? 

Kalau sekarang of 

course dikasi, cuma 

kayak keputusan aku 

milih sendiri sih. 

   

Kalau ada 

masalah 

kamu cerita 

ke mama 

Milih, tergantung 

ceritanya lah. Ya 

nggak semua masalah 

aku ceritain. Aku 

PMD Subjek 

memendam 

masalah 

atau 

Pemaham

an diri 
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nggak? mendem, kadang aku 

cerita atau kadang aku 

ceritanya ke temen 

atau ke cicik gitu. 

menceritak

annya pada 

teman dan 

kakak 

perempuan 

Tanggapan 

mama 

gimana? 

Ya memotivasi tapi 

kadang ya dimarahin. 

Kayak misalnya aku 

diece misalnya. Na 

terus mama tu 

ngomong ya dilawan 

dong gini gini gini 

kayak malah 

dimarahin. Ya mudeng 

lah ya maksudnya 

gimana. Ya tujuannya 

baik cuman kadang 

anak kan pengen yang 

kayak dingertiin gitu 

lo. Ya maksudnya 

bukan berati di manja 

gitu maksudnya kayak 

yang ya ngertilah 

kayak gimana, 

maksudnya 

tanggapannya. 

PON Subjek 

merasa 

tidak 

dimengerti 

oleh 

mamanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau kamu 

melakukan 

kesalahan, 

apa yang 

biasanya 

mama 

lakukan? 

Ya.. karena aku dah 

gede jadi aku cuman 

dikasih tau gitu lo 

mungkin kalau yang 

parah dimarain. Gitu. 

POP Subjek 

mendapat 

teguran 

dari orang 

tua jika 

melakukan 

kesalahan 

Peran 

orang tua 

positif 

Pernah dapat 

hukuman 

nggak? 

Em…….. dulu pernah 

sih kayaknya masalah 

uang, cuman karena 

apa aku jadi lupa. Aku 

lupa apa terus 

mingguanku dipotong. 

Terus aku juga 

pernah.. em.. apa 

namanya kamarku 

PON Menurut 

subjek, 

mamanya 

tidak 

memahami 

kebutuhan 

subjek, 

terutama 

dalam hal 

Peran 

orang tua 

negatif 
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pake AC terus 

nambah, mau minta 

uang tambahan terus 

malah dimarahin, 

katanya harus bisa 

memanage uang 

gimana gimana 

gimana gitu. Padahal 

kan memang 

kebutuhannya kan 

banyak gitu lo. 

Apalagi sekarang kan 

apa-apa mahal. 

keuangan 

Ada nggak 

hal-hal yang 

mama ajarkan 

dan kamu 

jadikan 

pedoman? 

Em.. berusaha 

bersikap baik sama 

orang terus berserah 

sama Tuhan gitu lo. 

Apapun yang terjadi 

semuanya serahin 

sama Tuhan, pasti 

Tuhan tu bakal 

topang, bakal kasih 

jalan keluar. Jangan 

membalas, terus em 

apa ya berusaha.. 

berusaha untuk kalau 

misalnya dikasih 

kepercayaan gitu em.. 

apa.. lakuin dengan 

semaksimal mungkin. 

Gitu.  

PRD Subjek 

menerapka

n ajaran 

agama 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Pengalam

an religius 

dan diri 

Boleh 

diceritain 

nggak tentang 

kamu, mami, 

papi, dan 

mama? 

Em lebih deketnya tu 

ke mami papi, soalnya 

dari kecil kan sama 

mami papi. Terus dulu 

pernah kelas empat 

SD kan mama pulang 

terus kayak asing gitu. 

Terus waktu itu kan 

aku lagi beli makanan 

disuruh mami ha terus 

tu aku ngeliat cewek 

DKP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

lebih dekat 

dengan 

kakek dan 

neneknya 

karena 

sejak kecil 

diasuh dan 

kerap 

berlibur 

bersama 

Keadaan 

keluarga 

positif 
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aneh banget terus tak 

liatin nggak taunya 

mamaku sendiri. Ya 

akhirnya pulang itu 

seneng cuman mama 

tu berapa bulan di 

Indonesia terus balik 

lagi. Itu paling, 

deketnya sama mami 

papi. Pergi pergi sama 

mereka. Terus dulu 

pernah sama keluarga 

terus ngajak tetangga 

itu ke pantai dolan 

dolan gitu.  

 

 

 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBR 

 

kakek dan 

nenek 

 

Subjek 

sempat 

tidak 

mengenali 

mamanya 

karena 

minimnya 

pertemuan 

dan 

komunikasi 

secara 

langsung 

 

Subjek 

senang saat 

mamanya 

pulang ke 

Indonesia 

meskipun 

hanya 

beberapa 

bulan saja 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

Kalau sama 

mami papi 

pernah 

dimarain 

nggak? 

Pernah, kalau papi tu 

soalnya gara-gara aku 

takut terus dimarain 

tapi sampe sekarang 

yo tetep masih takut. 

Terus kalau sama 

mami kalau nakal 

disabeti. Terus dulu 

pernah gara-gara takut 

tu, takut di rumah 

sendiri. Terus kan 

mami masih jamannya 

nyari minyak tu lo, 

terus ke warung deket 

rumah. Terus aku 

nyusul mami pintunya 

tak jeblakin semua. 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

mendapat 

didikan dan 

hukuman 

dari kakek 

neneknya, 

bukan dari 

orang 

tuanya 

 

Subjek 

merasa 

takut saat 

berada di 

rumah 

sendirian 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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Aku pergi ke tempat 

mami pulang-pulang 

aku dimarain gara-

gara pintunya tak 

jeblak semua, tak buka 

semua. 

 

Kalau cerita 

tentang 

masalahmu? 

Sering mendem sih 

dari pada cerita. Kalau 

ke mami istilahnya 

paling dari seratus 

persen paling cuman 

cerita dua puluh 

persen. Sama mama 

jarang, kadang doang 

tapi nggak yang terlalu 

sering cerita nggak 

sih. 

M 

MK 

Subjek 

lebih suka 

memendam 

masalah 

dari pada 

menceritak

an ke orang 

lain 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kamu 

bergabung di 

organisasi 

nggak? 

Untuk saat ini enggak 

karena udah kelas tiga 

fokus sama ujian, 

nyari kuliah karena 

nyari kuliah itu tidak 

gampang dengan 

mencari sekolah. 

MPK Subjek 

memahami

keadaan 

yang 

sedang ia 

hadapi  

Mampu 

berperilak

u 

Kalau dulu 

gabung apa?  

PMR sekolah, 

persekutuan, terus 

kayak em jadi penari 

di gereja. Gitu. 

   

Nyaman 

nggak ikut 

organisasi 

gitu? 

Ikut.. eh nyaman sih 

karena aku memang 

suka dan ya.. ya itu 

yang tadi aku bilang, 

pengen nyari 

pengalaman baru kan. 

DMP 

 

 

 

 

 

HDP 

Subjek 

suka 

mengikuti 

kegiatan 

organisasi  

 

Subjek 

suka 

mencari 

pengalama

n baru 

untuk 

dirinya 

Dinamika 

kelompok 

positif 

 

 

 

Pengharga

an diri 

positif 

Kamu Iya.. tetanggaku nggak DMP Subjek Dinamika 
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nyaman 

nggak berada 

di tempat 

tinggalmu 

sekarang? 

yang.. kan aku 

perumahan nggak 

yang.. biasanya kan 

orang mikir kalau 

perumahan kan 

individual. Kalau 

disini enggak sih, 

mungkin karena 

beberapa orang desa 

jadi ya berasa pindah.. 

ya nggak pindah sih 

sebenere malahan 

cuman pindah bentuk 

doang sama kota 

doang.  

merasa 

nyaman 

berada di 

lingkungan 

rumahnya 

karena 

tidak 

individuali

s seperti 

perumahan 

pada 

umumnya 

kelompok 

positif 

Emang 

gimana? 

Ya.. mereka tu kayak 

yang kalau pagi tu 

keluar rumah kayak 

yang ngobrol-ngobrol 

terus sering saling 

tuker makananlah atau 

apa. Ya yang orang-

orang desa gitu 

maksude. Tapi kalau 

punyaku M kan nggak 

desa banget ya kayak 

masih tradisional gitu 

lo kayak kalau ketemu 

orang masih saling 

nyapa menyapa, saling 

tuker makanan. Gitu. 

KPL Subjek 

memiliki 

hubungan 

yang baik 

di 

lingkungan 

rumah 

dengan 

bertegur 

sapa dan 

bertukar 

makanan 

Kebiasaan 

positif di 

lingkunga

n 

Kalau di 

sekolah? 

Nyaman. Nyaman 

kok. 

   

Ada nggak 

peraturan 

yang 

membuatmu 

tidak 

nyaman? 

Kalau lingkungan 

nggak ada. Kalau di 

sekolah tu ada masuk 

boarding pass itu tu 

akreditasi nilai. Kayak 

em apa namanya.. 

ngecek-ngecekin nilai. 

Nah, disitu tu kayak 

yang, kalau misalnya 

PAN Subjek 

merasa 

stress saat 

melakukan 

kewajiban 

di sekolah 

karena 

mengangga

p gurunya 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 
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ada yang nggak tuntas 

atau kurang gitu tu 

kayak nggak semua 

guru tu gampang buat, 

gampang buat dicari. 

Terus apa namanya, 

istilahnya tu nggak 

gampang banget tu lo 

buat nemuin guru buat 

nglengkapin tugas 

kalau pas-pasan gitu. 

Na itu tu malah bikin 

stress sendiri gitu lo. 

Sedangkan kalau 

kemarin-kemarin itu 

sebelum boarding 

pass tu guru-guru 

masih ngomongnya 

besok-besok. La pas 

hari-H nya tu malah 

gurunya yang ngilang. 

La nanti malah 

disalahin, “la kamu tu 

kemarin kemana, gini 

gini gini” padahal 

gurunya salah. Tapi 

kan kalau peraturan 

sekolah-sekolah kan 

pasti ada peraturan 

bilang guru tu selalu 

benar. Iya nggak 

pernah denger nggak? 

semena-

mena 

Pernah haha, 

Boarding 

pass itu terus 

gimana? 

Pas mau tes gitu lo. 

Jadi tu rapot tu kita 

yang buat sendiri. 

Biasa kadang kan 

sekolah-sekolah kayak 

yang guru-guru yang 

ngatur nilai bukan dari 

usaha murid sendiri. 

Na ini ni bener-bener 

dari murid sendiri gitu 
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lo. Guru paling cuman 

ngasih nilai sikap. 

Guru yang ngasih nilai 

cuman kan kita yang 

menentukan kita mau 

nilai berapa gitu lo 

maksudnya. Dari 

tugas, ulangan. 

Kamu pernah 

punya konflik 

nggak sama 

temen di 

sekolah? 

Konflik of course lah 

kalo sekolah, em.. 

paling kan ya kayak 

masalah anak-anak 

gitu lo yang masih 

bisa dimaklumi. 

Apalagi sekarang kan 

dijaman yang anak-

anak tu sukanya 

membully gitu lo ya 

paling masalah-

masalah gitu-gitu 

doang. 

KNL Menurut 

subjek, 

bullying 

merupakan 

kebiasaan 

yang kerap 

dilakukan 

teman-

temannya 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

Apakah kamu 

dibully di 

sekolah? 

Karena apa? 

Pernah, karena 

gendats. Yes gendut, 

bahasa  gaul, gaul 

dikit lah. Hahaha 

biasalah anak 

sekarang kan sukanya 

membeda-bedakan. 

Ya sebenernya kan 

gendut ya gak apa-apa 

kan? Yang penting 

asal sehat.  

D 

MN 

 

 

 

 

Subjek 

mengalami 

bullying 

dan 

perbedaan 

perilaku 

dari teman-

teman 

sekolah 

karena 

badannya 

gendut 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

 

 

 

Kalo sama 

temen-temen 

dilingkungan 

pernah 

dibully juga? 

Kalau nggak 

mau cerita 

nggak papa 

lo..  

Ya pernah, ya…. 

masalahnya tu.. ya 

masalah pribadi sih 

sebenernya. Ya.. awal-

awalnya sih nothing 

problem aku mikir 

kayak yang dia tu 

sering support aku 

gini gini gini. 

D 

MN 

Subjek 

pernah 

difitnah 

oleh 

seseorang 

yang 

disebut 

subjek 

sebagai 

Dinamika 

kelompok 

negatif 
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Ternyata tu em.. 

dibelakang eh ternyata 

tu di balik supportnya 

dia tu ada maksud 

terselubung gitu lo. Ini 

mantan sahabat, kalo 

kata orang nggak ada 

mantan sahabat ya. 

Tapi buat aku ada. 

Kayak misalnya em, 

apa ya. Ya kayak 

misalnya tu dia tu nge 

support aku dalam 

apapun gitu, ternyata 

dia di belakang 

ngejelek-jelekin aku 

terus em.. dia tu 

pernah ngatain aku 

juga kalo aku tu nusuk 

dia dari belakang. Nah 

aku pertama-nya 

nggak mudeng kan 

kenapa dia bilang 

kayak gitu. Terus em.. 

suatu hari aku tu inget 

gitu lo kalo aku 

pernah cerita.. eh iya 

ada soalnya tu ada.. 

dia tu ada temen nah 

cowok nah aku tu suka 

sama dia gitu lo. Nah 

terus kan otomatis kan 

iya aku bilang gitu lo 

ih ganteng. Nah terus, 

aku kan nggak tau kan 

kalo dia em.. mau 

nyoba menjalani 

hukuman eh hubungan 

gitu lo. Mau PDKT 

iya kan orang dia 

nggak ngomong ya 

aku juga nggak bakal 

tanya-tanya. Kan aku 

mantan 

sahabatnya 
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cuma ngomong 

“ganteng mbok 

kenalin” gini gini gini 

misalnya gitu dan dia 

tu nggak ngomong 

juga kalo dia mau 

PDKT gini gini gini 

ya nggak taunya dia 

ngomong ke temen-

temenku ke 

keluargaku kalau aku 

nusuk dia dari 

belakang. Ya kalo tau 

dia mau PDKT sama 

cowok itu ya monggo. 

Aku nggak bakal, 

nggak bakal urusan 

gitu lo. Ya kayak yang 

cuman sekedar 

ngomong, eh ganteng 

ya udah gitu. 

Berlanjut 

nggak tu 

masalahnya? 

Ya ada masalah 

pribadi sih sebenere 

yang lebih dalam terus 

kalau masalah kontak 

ya kadang sih. Tapi 

kadang ya nggak 

respon. Akunya yang 

nggak respon. 

D 

MN 

Pernah 

difitnah 

membuat 

subjek 

tidak ingin 

menjalin 

komunikasi 

lagi dengan 

sahabatnya 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Perlakuan 

temen-temen 

ke kamu 

gimana ni? 

Em.. sejauh ini yang 

aku liat baik, terus 

em.. kadang ya pasti 

kan ada yang suka ada 

yang enggak gitu lo. 

Kalau yang suka tu 

kayak mungkin kayak 

ya istilahnya mereka 

nggak suka kalau liat 

aku lagi seneng gitu 

lo. Dalam artian lagi 

seneng tu kayak yang.. 

DON Subjek 

merasa ada 

teman-

temannya 

yang tidak 

suka 

melihat 

subjek 

bahagia 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 
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bahagia gitu lah. 

Mudeng nggak? 

Maksudnya 

gimana? 

Boleh 

diterangin 

lagi.. 

Ya kayak yang 

misalnya gimana ya.. 

istilahnya, istilahnya 

ya tak tak e tak jelasin 

kayak anak kecil 

misalnya. Kayak 

misalnya aku punya 

mainan baru otomatis 

buat orang yang nggak 

suka sama aku kan dia 

pasti nggak suka gitu 

lo kalau aku punya 

mainan baru. Pasti 

dirusak gitu lo. Nah 

gitu istilahnya. 

   

Ada nggak 

kebiasaan 

atau norma 

yang ada 

dilingkungan? 

Budaya ya paling 

saling menyapa, terus 

kayak yang.. 

saling…… maaf maaf 

batuk. Kayak saling 

membaur gitu bertegur 

sapa.. hahaha em.. 

kalau kebiasaan paling 

kayak misalnya 

lebaran gitu kita tu 

kayak ada salam-

salaman terus kayak 

setelahnya itu oh 

enggak selama ini pas 

tujuh belasan 

sebelumnya tirakatan, 

makan bersama apa 

apa gitu. 

KIL 

 

 

 

 

 

KPL 

Subjek 

biasa 

mengikuti 

kegiatan 

yang 

diadakan di 

lingkungan 

rumah dan 

berbaur 

dengan 

penduduk 

setempat 

 

 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 

 

Kebiasaan 

positif di 

lingkunga

n 

Kalau norma 

atau peraturan 

di rumah 

sekarang?  

Kan aku belum lama 

disini, jadi aku belum 

tau normanya seperti 

apa. 
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Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu pernah 

jatuh cinta? 

Pernahlah. Pasti.    

Pernah punya 

pacar dong? 

Pernah.    

Kalau cinta 

bertepuk 

sebelah 

tangan atau 

ditolak 

pernah? 

Kalau ditolak nggak 

pernah sih. Pernahnya 

cinta bertepuk sebelah 

tangan. 

   

Boleh 

diceritain? 

Ya jadi tu pokoknya 

waktu itu aku punya 

sahabat. Seiring 

berjalannya waktu aku 

suka sama sahabatku 

itu. Setelah udah deket 

lama temenku dari 

Jakarta dateng. 

Singkat cerita aku 

kenalin ke sahabatku 

itu yang tak sukain. 

Nggak taunya setelah 

tak kenalin cowok itu 

malah suka sama 

temenku yang dari 

Jakarta ini. Singkat 

cerita yah.. malah 

nggak jadi deh aku 

sama dia. 

   

Habis ada 

kejadian itu, 

ada 

perubahan? 

Yah kayak.. buat 

menutup diri dulu lah. 

Nggak mau cepet-

cepet buat suka sama 

orang karena buat aku 

nyaman ke orang itu 

nggak gampang dan 

aku nggak gampang 

buat jatuh cinta sama 

orang gitu lo. 

LPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

MN 

Subjek jadi 

menutup 

diri dari 

lawan jenis 

karena 

pernah 

dikhianati 

sahabatnya 

 

Subjek 

tidak 

mudah 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri 

negatif 

 

 

Dinamika 

kelompok 

negatif 
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merasa 

nyaman 

dengan 

orang lain  

Kalau waktu 

jatuh cinta 

ada 

perubahan? 

Ada, memotivasi 

untuk diet terus kayak 

dia tu mensupport aku 

terus kayak yang …. 

ya jadi lebih positif 

gitulah. 

LPP Jatuh cinta 

membuat 

subjek 

terdorong 

untuk diet  

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Kamu itu 

punya tubuh 

yang ideal 

nggak 

menurutmu? 

Gendut banget. 

Nggak. 

A.PN Subjek 

menilai 

tubuhnya 

tidak ideal 

karena 

gendut 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Memang 

tubuh yang 

ideal itu 

seperti apa? 

Ya dibilang gendut 

enggak, kurus juga 

enggak. Jadi kayak 

pas buat tubuhnya dia 

gitu lo. Jadi kayak dia 

tu nggak merasa 

keberaten untuk 

membawa tubuhnya. 

DID Menurut 

subjek 

tubuh ideal 

adalah 

yang tidak 

kurus dan 

tidak 

gendut 

Diri ideal 

Memang 

tubuhmu ini 

belum pas? 

Ya kan saya bilang 

kelebihan, 

kegendutan.  

A.PN 

 

Subjek 

menilai 

tubuhnya 

terlalu 

gendut 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Kamu pernah 

nggak 

mendapat 

ejekan karena 

bentuk 

tubuhmu? 

Pernah. Ya paling 

cuman “gendut, 

gendut” gitu. 

   

Lalu 

reaksimu 

gimana? 

Ya aku sih bodo amat 

karena kalau aku 

misalnya aku marah, 

berarti aku nggak bisa 

terima tubuhku sendiri 

dong. Ya biarin aja, 

malah tak buat guyon. 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

menerima 

tubuhnya 

yang 

gendut, 

sehingga 

saat diejek 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa
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oleh 

temannya, 

subjek 

tidak 

marah 

n diri 

positif 

Kalau di 

sekolah nih, 

mapel yang 

paling kamu 

suka dan 

kuasai apa? 

Matematika. Em.. 

matematika, sosiologi, 

yang kayak gitu. Pkn. 

KMT Subjek 

menyukai 

pelajaran 

Matematik

a, Pkn, dan 

Sosiologi 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Biasanya di 

sekolah ikut 

kegiatan apa? 

Vokal. KMT Subjek 

mengikuti 

pelatihan 

vokal di 

sekolahnya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Punya guru 

yang 

berkesan 

nggak? 

Ada satu guru 

matematikaku, aku 

suka sama dia. Suka 

bukan berarti cinta lo 

ya. Em soalnya dia tu 

kayak yang kalau 

ngajar tu kayak yang 

nggak bikin boring 

terus dia tu kayak 

yang menyangkutkan 

firman Tuhan jalan 

kebenaran, terus kayak 

yang em apa ya, kalau 

ada apa-apa tu diajarin 

buat struggle, 

maksudnya struggle tu 

berjuang kayak yang 

kita tu harus berjuang 

sampe puncak. Kalau 

misalnya kita nangis 

gitu tu berarti kita 

kayak udah kalah 

duluan sebelum 

berperang. Terus kalau 

jeleknya guru itu…… 

ada guru SD sih, itu 

PAP 

PRD 

 

 

 

 

 

 

 

PAN 

Guru 

matematika 

yang 

menyenang

kan 

membuat 

subjek 

menyukai 

mata 

pelajaran 

matematika 

Subjek 

diajarkan 

tetap di 

jalan 

kebenaran 

dan 

menerapka

nnya 

 

Pernah 

tidak naik 

kelas 

membuat 

subjek 

menilai 

Pengalam

an 

akademik 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalam

an religius 

dan diri 

 

 

 

 

 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 



392 
 

kayak yang, dia guru 

kayak yang ngasih tau 

em bisa dibilang ya 

maaf ya sorry to say.. 

dia tu kayak yang em 

agamawi banget 

cuman tapi ternyata 

ketika untuk me apa 

namanya untuk me 

apa namanya kayak 

untuk mewujudkan 

kayak apa namanya 

menyatakan ya 

istilahnya kayak 

menyatakan, dia tu 

malah sebaliknya gitu 

lo. Dia malah dia tidak 

mengajarkan pada 

murid-muridnya 

tentang kebaikan itu. 

Malah dia yang nggak 

naikin aku itu lo. 

negatif 

gurunya 

Konflik sama 

guru itu ya? 

Jadi terngiang 

terus kah 

konflik ini? 

Ya karena itu suatu 

kegagalan yang 

pertama kali aku alami 

dalam hidupku gitu 

lo.. 

PKN 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

tidak naik 

kelas 

adalah 

kegagalan 

pertamanya 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

Ada nggak 

guru yang 

ngecap kamu 

negatif? 

Wah kalau itu aku 

kurang tau ig karena 

aku selama ini aku 

berusaha untuk biasa 

em maksudnya 

bersikap biasa gitu lo 

ke guru-guru. Aku 

berusaha untuk nggak 

nyari masalah atau 

gimana-gimana. 

MPK Subjek 

menjaga 

sikap di 

sekolah 

agar 

terhindar 

dari 

masalah 

Mampu 

berperilak

u 

Kalau kamu 

mengalami 

kesulitan 

Bakal tanya guru 

kalau, eh pertama tu 

bakal tanya temen 

PAP Subjek 

tidak malu 

saat 

Pengalam

an 

akademik 
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dalam 

pembelajaran, 

apa yang akan 

kamu 

lakukan? 

dulu. kalau misalnya 

masih nggak mudeng 

bakal tanya guru. 

kesulitan 

belajar 

karena 

guru dan 

temannya 

membantu 

positif 

Guru-gurumu 

bakal 

membantu 

nggak? 

Membantu, sangat 

membantu.  

   

Oke. Hobimu 

apa aja sih? 

Em ya basket, 

dengerin lagu. Kayak 

gitu gitu. 

   

Kamu unggul 

dibidang 

tertentu? Hal 

yang sangat 

kamu kuasai? 

Basket. Aku seneng 

banget basket dan 

keunggulanku disitu, 

cuman em tapi aku 

basketnya nggak ikut 

basket yang sampe 

lomba-lomba karena 

em kalau untuk lomba 

prestasi aku nggak 

terlalu minat, yang 

penting aku kayak 

main sendiri gitu lo, 

kayak ya nggak terlalu 

seneng.. bukannya 

nggak terlalu seneng, 

kayak nggak diijinin 

gitu lah. Takut kalau 

apa nanti pelajarannya 

keteteran. 

M 

KD 

 

 

 

 

 

A.PN 

Subjek 

menilai 

dirinya 

unggul di 

bidang 

olahraga 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

akan 

tertinggal 

pelajaran 

jika 

mengikuti 

kejuaraan 

basket 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

 

 

 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Memang 

kamu nggak 

diijinin ya 

untuk ikut 

kegiatan? 

Iya.. sebenernya 

diijinin diijinin cuman 

kayak yang takut buat 

tidak bisa memanage 

karena itu kan butuh 

latian yang setiap hari 

belum nanti kalau ada 

apa namanya lomba 

lomba. 

A.PN 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menilai 

dirinya 

kesulitan 

mengatur 

waktu 

 

Subjek 

tidak ikut 

kejuaraan 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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basket 

karena 

takut tidak 

bisa 

mengatur 

waktu 

Kamu biasa 

mengekspresi

kan 

kemampuan 

mu dimana?  

Kalau basket pasti aku 

selalu main basket gitu 

lo di lapangan. Terus 

kalau misalnya musik 

ya main musik di aula, 

di ruang musik deng. 

Paling ya biasalah 

anak sekolah sering 

nyolong nyolong 

waktu buat baca 

novel. 

HDP Meskipun 

tidak 

mengikuti 

latihan 

intensif, 

subjek 

meluangka

n waktu 

untuk main 

basket dan 

musik serta 

membaca 

untuk 

menyalurk

an hobi 

Pengharga

an diri 

positif 

Kalau kamu 

diminta untuk 

mengisi acara 

pentas seni, 

apakah kamu 

mau ikut? 

Pasti mau karena itu 

jadi pengalaman 

baruku. 

HDP 

 

 

 

Subjek 

bersemang

at jika 

diminta 

untuk 

berpartisip

asi dalam 

sebuah 

kegiatan  

Pengharga

an diri 

positif 

 

 

Apa yang 

akan kamu 

tunjukkan? 

Spesifik, eh spesifik.. 

mungkin lebih ke 

dance sama nari ya. 

   

Bisa nari kok 

nggak 

dianggap 

sebagai hobi? 

Bisa dong. Ya kalau 

dance tu cuman buat 

pelampiasan. 

   

Pelampiasan 

dari apa? 

Ya kalau lagi bête apa 

apa ya nanti nari. 

KMT Subjek 

melampias

kan 

kekesalann

ya dengan 

Kemampu

an yang 

diterapkan 
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menari 

Em 

perasaanmu 

kalau mau 

menghadapi 

ujian gimana? 

Ya pasti deg-deg 

anlah. Kayak yang 

walaupun udah 

nyiapin mateng, tapi 

kan tetep ada perasaan 

takut atau gimana to. 

Terus kayak yang 

grogi. Terus, oh iya. 

Sekarang kan ujiannya 

kan pake komputer. 

Aku tu kayak yang 

takut kalau tiba-tiba 

mati njegleg gitu lo. 

Tapi amit-amitlah. 

Amit-amit.  

PEN Subjek 

sulit untuk 

mengendali

kan 

perasaanny

a, 

meskipun 

sudah 

belajar 

dengan 

matang, 

subjek 

tetap takut 

menghadap

i ujian. 

Muncul 

perasaan 

takut untuk 

hal-hal 

yang belum 

terjadi 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Ceritakan 

mengenai 

dirimu, siapa 

kamu dan 

kamu pengen 

jadi apa? 

Aku tu orangnya 

seneng sama anak 

kecil, seneng 

membaur dengan 

orang. Cita-citaku 

waktu kecil sih guru 

cuman em seiring 

berjalannya waktu.. 

awalnya sih iya kelas 

tiga ini aku sempet 

mikir pengen jadi guru 

cuman em untuk 

masuk menjadi guru 

apa ya aku kayak yang 

ragu gitu lo, 

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

KD 

 

 

Subjek 

anak 

bungsu dan 

tinggal 

bersama 

kakek, 

nenek, 

serta kakak 

perempuan

nya 

 

Subjek 

mengetahui 

kemampua

nnya yang 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 
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tempatnya juga jauh. 

Apa ya, ya.. nggak 

yakinlah buat kuliah 

disana. Terus kayak 

yang nggak yakin buat 

bisa masuk. Akhirnya 

aku masuk di jurusan 

hukum dan doainlah 

aku bisa jadi 

pengacara. Pengacara 

untuk menegakkan 

keadilan, mendukung 

orang-orang yang tak 

bersalah. 

 

 

 

 

 

F.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTH 

mudah 

dekat 

dengan 

anak kecil 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

mampu 

masuk ke 

jurusan 

PGSD 

 

Subjek 

ingin 

menjadi 

pengacara 

agar bisa 

menegakka

n keadilan 

 

 

 

 

 

Faktor  

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

Saya agak 

tertarik, kok 

kamu takut 

kalau nggak 

diterima jadi 

guru kenapa? 

Maksudnya tu nggak 

diterima di 

kuliahannya karena 

negeri ya dan 

saingannya pun 

banyak. Terus guru 

kan juga PNS banyak 

hambatan-

hambatannya tu 

banyak gitu lo cuman 

kalau pengacara kita 

kan inisiatif sendiri 

gitu lo dan nggak 

banyak orang.. 

maksudnya nggak 

banyak orang yang 

istilahnya kalau guru 

seratus persen banyak 

yang minat. Kalau 

pengacara tu bisa 

cuman tujuh puluh 

F.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMP 

Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak akan 

bisa 

diterima di 

jurusan 

PGSD 

karena 

banyaknya 

saingan 

dan 

hambatan 

 

Subjek 

menilai 

pengacara 

mudah 

untuk 

mendapat 

pekerjaan 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 
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persen jadi 

peluangnya buat dapet 

kerja ya istilahnya 

lebih banyak gitu lo. 

Kalau 

menurut 

kamu, sosok 

ideal itu 

seperti apa? 

Ya itu bisa memanage 

waktu, ada aura 

kecantikannya dari 

dalam, terus orangnya 

bisa bertanggung 

jawab, em.. kayak 

gimana ya maksudnya 

kalau dalam hal 

berbicara dia tu kayak 

yang bisa.. istilahnya 

silat lidah. Silat lidah 

tu kayak yang bisa 

kalau ngomong tu 

tepat sasaran dan 

nggak yang muluk-

muluk gitu lo, cantik, 

punya tubuh ideal 

kayak yang aku 

bilang, maksudnya 

nggak keberatan kalau 

bawa tubuhnya. 

Cantik itu, cantiknya 

alami gitu lo, kayak 

yang tadi aku bilang 

inner beauty. Jadi 

tanpa make up tu dia 

udah cantik gitu lo 

sebenernya. 

DID Menurut 

subjek, 

sosok ideal 

adalah 

seseorang 

yang 

memiliki 

kecantikan 

luar dan 

dalam 

Diri ideal 

Kalau 

keluarga dan 

orang tua 

yang ideal 

menurut 

kamu seperti 

apa? 

Ya.. pokoknya tu 

kalau orang tua kayak 

yang ngerti terus kalau 

misalnya aku cerita tu 

kayak yang di 

dengerin dulu terus 

kayak yang dikasih 

respon yang baik, 

terus maksudnya 

kayak misalnya yang 

PON Subjek 

ingin 

dimengerti, 

didengarka

n serta 

mendapat 

respon 

yang baik 

dari 

mamanya 

Peran 

orang tua 

negatif 
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em.. misalnya 

tentang.. pengen 

kuliah di NY terus 

orang tua tu kayak 

nggak ngebolehin 

gara-gara ini ini ini. 

Maksudnya tu kayak 

yang dengerin aku 

dulu gitu lo. Jangan 

kayak ngandelin 

pikirannya, aku nggak 

bisa gini gini gini. Kan 

suatu saat kan bakal 

berubah. Terus 

terbuka, ngertiin gitu. 

atas 

sesuatu 

yang ia 

inginkan 

Kalau 

menurut 

orang lain 

kamu itu 

seperti apa? 

Ya.. kalau baiknya sih 

aku bisa 

mendengarkan cerita 

orang, terus aku.. aku 

orangnya sering nanya 

gitu lo, aku tipikal 

orang yang seneng 

dikritik karena buat 

aku, itu tu membuat 

aku jadi lebih baik 

gitu lo. Jadi aku sering 

nanya “eh aku tu 

orangnya kayak 

gimana sih baik 

jeleknya, kamu jawab 

dengan jujur” aku 

sering bilang kayak 

gitu. Nah jadi menurut 

mereka baikku tu aku 

tu kayak yang bisa 

membaur, terus bisa 

enak diajak curhat, 

enak dijadiin apa 

ajalah. Ya jadi bisa 

jadi mood booster 

juga. Terus em.. apa 

ya.. apa tu namane…. 

DOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Menurut 

subjek, 

orang lain 

menilai 

dirinya 

adalah 

pendengar 

yang baik, 

mudah 

membaur, 

tegas tapi 

plin plan 

 

Subjek 

mau 

menerima 

kritik dari 

orang lain 

untuk 

membuat 

dirinya 

lebih baik 

lagi 

 

Subjek 

sering 

merasa 

Pandanga

n orang 

lain positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengharga

an diri 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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Duh lupa mau 

ngomong apa.. jadi tu 

apa ya, kadang.. teges 

dalam memilih 

keputusan, terus em ya 

macem-macem kayak 

gitu. Terus kalau 

kejelekannya aku tu 

nggak bisa, memang 

aku teges, tapi tu aku 

kayak yang plin-plan 

juga gitu lo, terus 

kayak yang em 

baperan terus sering 

takut, ya kayak gitu 

gitu. 

takut 

Kalau kamu, 

pengen dilihat 

dan dianggap 

seperti apa? 

Baik dan aku tu 

pengen mereka tau 

kalau aku tu.. beda 

dari yang lain. Terus.. 

   

Emang beda 

gimana? 

Mungkin orang tu, 

misalnya baik, tapi tu 

ada maksud tersendiri 

di dalam kebaikannya 

itu. Tapi sedangkan 

aku tu ikhlas dan aku 

tu pengen em apa ya.. 

nggak punya haters 

gitu lo, tapi kan ya 

kita masih manusia 

jadi kan ya masih 

punya haters dan fans, 

istilahnya. 

HPO Subjek 

ingin 

dinilai 

orang lain 

sebagai 

seseorang 

yang baik 

dan tulus 

Harapan 

individu 

dipandang 

orang lain 

Oke, lanjut 

yang tadi, 

terus apa 

lagi? 

Em.. ya.. kayak yang 

apa ya.. walaupun aku 

tu orangnya sok asik, 

ya emang sok asik itu 

kan kayak yang 

pengen membaur gitu 

lah. Mbok ya udah 

gitu lo, maksudnya 

orang kan niatnya 

HPO Subjek 

tidak ingin 

ada orang 

yang 

membenci 

dirinya 

Harapan 

individu di 

pandang 

orang lain 
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baik, mbok nggak 

usah ada haters gitu lo 

pengennya kan. 

Emang 

sekarang 

kamu punya 

haters? 

Em ya mungkin ada 

cuman kan aku nggak 

tau, ya nek aku nggak 

mau tau. 

   

Kamu bisa 

nggak 

mengambil 

keputusan 

sendiri dan 

bertanggung 

jawab atas 

pilihanmu? 

Biasanya 

minta 

pertimbangan 

ke siapa? 

Sometimes bisa, 

sometimes aku masih 

butuh orang lain untuk 

membantu aku. Ya 

kayak yang masalah 

rumit-rumit mungkin 

aku masih butuh 

bantuan orang lain. 

Rumit-rumit yang 

rumit cuman kalau 

yang aku masih bisa 

tangani ya aku bakal 

tangani sendiri. 

Sebenere bisa tapi aku 

na lebih seneng 

pertimbangan gitu lo. 

Tapi walaupun minta 

pertimbangan terus 

kayak yang tak olah 

lagi yakin nggak ini 

bisa buat aku sendiri. 

Gitu. Ke orang tua 

atau orang terdekat, 

maksudnya yang 

pertama keluarga terus 

orang-orang terdekat. 

TMK Subjek 

merasa 

dirinya 

membutuh

kan 

bantuan 

dan 

pendapat 

orang 

terdekat 

untuk 

mengambil 

keputusan 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kamu punya 

sosok orang 

lain yang 

kamu tiru 

nggak? 

Ada. Ada sih cuman 

kadang kalau lagi 

dapetin cobaannya 

kayak-nya hem 

kadang nggak jadi 

haha kayak M R. Dia 

tu pokoknya tu dia kan 

punya keluarga terus 

lagi ada bencana alam, 

MRO Subjek 

meniru 

perjuangan 

seorang 

miliarder, 

M R 

Meniru 

peran 

orang lain  
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kalau aku liat dari 

filmnya lo, terus apa 

namanya papanya tu 

ngutus dia buat pindah 

ke luar negeri suruh 

sekolah apa apa ya. 

Pokoknya cuman 

dibawain laptop sama 

beberapa uang. Terus 

akhirnya dia nekat, 

terus dia tu pokoknya 

berjuang banget, dia tu 

pindah ke Singapura. 

Pokok-nya bener-

bener nggak punya 

siapa-siapa dari nol 

terus akhirnya dia jadi 

miliarder. 

Ada nggak 

hal-hal dari 

agama yang 

kamu jadikan 

pedoman? 

Ya kayak yang 

kemarin aku bilang, 

kayak yang pedoman 

dari keluarga. Kayak 

jangan membalas 

kejahatan dengan 

kejahatan ya 

maksudnya kayak 

yang kalau dalam 

ajaran agama tu kayak 

yang misalnya, kalau 

dalam ajaranku ya 

kasihilah musuhmu 

seperti kamu 

mengasihi dirimu 

sendiri. Na dalam 

maksudnya itu apa, 

maksudnya itu 

walaupun kita 

dijahatin jadi kita tetep 

ngasih yang terbaik, 

kita tetep doain. 

Jadilah terang bagi 

sekelilingmu. 

POP  

 

 

 

 

 

 

 

PRD 

 

 

 

 

Subjek 

menerapka

n ajaran 

dari orang 

tua untuk 

dijadikan 

pedoman 

 

Subjek 

menerapka

n ajaran 

agama 

dalam 

keseharian  

Peran 

orang tua 

positif 

  

 

 

 

 

Pengalam

an religius 

dan diri 
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Apakah itu 

jadi 

pedoman? 

Yes, that’s right. Ya 

walaupun kadang 

nggak gampang tapi 

kan setidaknya kita 

udah berusaha, biar 

Tuhan sendiri yang 

menilai. 

PRD Subjek 

berusaha 

menerapka

n ajaran 

agamanya 

meskipun 

tidak 

mudah 

Pengalam

an religius 

dan diri 

Kalau tujuan 

hidupmu apa 

sih? 

Ya aku bisa, pengen 

sukses, pengen 

berangkatin 

keluargaku ke luar 

negeri, ya istilahnya 

pengen liburan 

bareng-barenglah. 

Terus ya itu sukses 

tadi, terus bisa jadi 

berkat bagi bangsa-

bangsa. 

MTH Subjek 

ingin 

membawa 

keluargany

a berlibur 

bersama ke 

luar negeri 

dan 

menjadi 

berkat 

untuk 

orang lain 

Memiliki 

tujuan 

hidup  

Berkat jadi 

bangsa-

bangsa tu 

gimana? 

Aku bisa memberkati 

kayak yang misalnya 

mungkin aku bisa 

membuat rumah 

singgah buat orang-

orang yang butuh 

rumah, terus kayak 

yang bantu memberi 

makanan yang orang 

kebutuhan, terus jadi 

guru apa ya 

maksudnya.. em.. 

bikin sekolah gitu lo 

buat orang-orang yang 

mempunyai kebutuhan 

khusus. Istilahnya 

gitu. 

MTH 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

memiliki 

target 

untuk 

dicapai.  

Subjek 

ingin 

membantu 

orang-

orang yang 

tidak 

mempunya

i rumah 

dan yang 

berkebutuh

an 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

 

 

 

Oke. Kalau 

perubahan. 

Suka nggak 

sih 

perubahan? 

Suka.. ya.. nggak suka 

sih.. ya walaupun 

susah sih.. tapi kan 

perubahan selalu ada. 
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Alasannya 

kok nggak 

suka? 

Ya siapa sih yang 

nggak suka berubah. 

Of course semua 

orang pasti lebih suka 

di zona nyaman tapi 

kan mau nggak mau 

kita harus keluar dari 

zona nyaman.  

M 

MP 

Meskipun 

tidak suka, 

menurut 

subjek 

perubahan 

adalah 

langkah 

keluar dari 

zona 

nyaman 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Kalau 

misalnya, 

terjadi 

sesuatu yang 

tidak sesuai 

harapan. 

Reaksimu 

gimana? 

Ya kayak yang 

kemarin aku bilang. 

Of course aku kecewa 

dulu tapi ya aku 

berusaha untuk 

bangkitlah, aku coba. 

Walaupun itu butuh 

waktu yang lama, 

setidaknya aku ada 

usaha dan niatan. 

MPK 

 

 

 

 

 

Subjek 

akan 

berusaha 

untuk 

bangkit 

saat 

menghadap

i kenyataan 

yang tidak 

sesuai 

dengan 

keinginan 

Mampu 

berperilak

u 

 

 

Kalau detik 

itu, reaksimu 

gimana? 

Of course kecewa sih, 

karena kan aku sudah 

memanage waktu dan 

istilahnya aku dah apa 

ya misalnya aku dapet 

kesempatan ini kan 

aku berusaha 

maksimal. Kalau 

misalnya ada 

kesempatan lain kan 

aku tolak tolak tolak. 

Ya istilahnya aku 

bakal do the best kan. 

Na setelah tau 

hasilnya.. em.. 

berubah, kan ya 

otomatis kecewa kan, 

aku udah nolak sana 

sini kok hasilnya 

kayak gini. 
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Kalau positif 

dan 

negatifnya 

kamu apa? 

Positif aku lebih 

seneng dengerin 

orang-orang, aku lebih 

seneng bikin orang-

orang bahagia, bisa 

melakukan yang 

terbaik, selalu ngasih 

saran positif. Ya 

semacam itulah. 

Selagi aku bisa 

membantu orang aku 

akan bantuin. Kalau 

sisi negatif tu aku 

kayak yang baperan 

terus kadang aku tu 

takut kalau misalnya 

aku lagi gini, misalnya 

lagi dicurhatin gitu 

kayak yang takut salah 

ngomong kek, terus 

takut kalau misalnya 

nggak punya temen 

atau apa apa apa. 

A.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menilai 

dirinya 

senang 

membantu 

dan 

membuat 

orang lain 

bahagia 

serta 

memberika

n yang 

terbaik 

Subjek 

takut salah 

bicara dan 

tidak 

mempunya

i teman 

Aspek 

penilaian 

diri positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau 

perilaku 

positif dan 

negatifmu 

apa? 

Sukanya memberi, 

kalau ada apa-apa 

suka nolong, terus 

terbuka gitu lah. Kalau 

orang lagi butuh ya 

aku tu selalu terbuka 

gitu. Kalau yang jelek 

tu paling marah. 

Nyolot, kadang suka 

ngeyel kalau dikasih 

tau. Disuruh A aku 

malah B. terus nyesel,  

kadang karena nggak 

jadi milih A misalnya 

haha 

A.PN 

 

 

 

 

 

 

 

F.PP 

 

 

 

 

 

TPK 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

kerap 

ngeyel dan 

nyolot saat 

berargume

n 

Subjek 

suka 

memberi 

dan 

menolong 

 

Subjek 

kerap 

menyesal 

karena 

pilihannya 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri positif 

 

 

 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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salah 

Kenapa sih 

kok takut 

nggak punya 

temen? 

Ya.. karena aku 

gendut sih kayak 

yang.. mungkin kan 

sekarang kan banyak 

orang yang 

tampilannya perfect. 

Ya mungkin takut 

kalau misalnya dia 

yang mikirin tentang 

fisik gitu lo. 

A.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menilai 

keadaan 

fisiknya 

menghamb

at dirinya 

dalam 

menjalin 

pertemanan  

 

Subjek 

takut orang 

lain 

memandan

g negatif 

fisiknya 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Emang kalau 

nggak punya 

temen 

gimana? 

Ya nggak papa sih, 

cuman kan kayak 

awalnya sedih gitu lo, 

kayak yang liat 

banyak orang sana sini 

sama temennya kok 

aku sendiri. Pasti 

bakal merasa kese eh 

sendiri, kesepian. 

PEN Subjek 

takut tidak 

memiliki 

teman dan 

kesepian 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Jadi kamu ini 

puas nggak 

sih sama 

dirimu? 

Puas sih, aku 

menerima diriku apa 

adanya kok. 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

dapat 

menerima 

diri apa 

adanya 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

Sifat yang 

paling 

menonjol 

yang kamu 

punya apa? 

Ya bisa.. bisa 

membuat orang 

seneng. Berusaha 

menjadi yang terbaik 

buat orang sekeliling 

lah. 

KIL Subjek 

berusaha 

melakukan 

yang 

terbaik 

untuk 

orang lain 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 
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Membuat 

orang lain 

senang 

gimana sih? 

Ya membuat 

kekonyolan, sering 

membuat surprise, 

terus bikin yang 

terbaik buat mereka 

kan mesti udah buat 

seneng, apalagi buat 

keluarga seneng kan 

hal yang mulia. 

MPK Subjek 

berusaha 

membuat 

keluarga 

dan orang 

lain senang 

Mampu 

berperilak

u 

Kamu 

concern soal 

kesehatan 

nggak?  

Ekspektasinya sih 

gitu, tapi kadang 

realitanya beda. Iya 

sering mikir gitu udah 

nata-nata tapi ternyata 

sek lah. Ntar lagi lah 

soalnya capek. 

TPK Subjek 

merencana

kan sesuatu 

untuk 

kesehatann

ya namun 

menunda 

dan tidak 

melaksana

kan 

rencana 

tersebut 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Ada nggak 

kemampuan 

yang terapin 

dikeseharian? 

Nggak ada.. nggak 

ada..  

   

Kalau ada 

orang lain 

yang 

berperilaku 

tidak sesuai 

dengan norma 

yang ada 

maupun 

norma yang 

kamu buat. 

Apa yang 

kamu 

lakukan? 

Kalau masih yang bisa 

ditoleransi tak diemin 

dulu kalau udah 

kelewatan maksudnya 

sampe aku jengkel 

banget mesti tak 

marain, tak amuk. 

Kalau nggak tak pukul 

kek apa piye, ya 

pokoknya kalau sampe 

jengkel banget baru, 

paling kadang 

biasanya tak diemin 

dulu. Kesadaran diri 

sih soalnya kan udah 

gede, nggak harus 

apa-apa dikasih tau. 

KNL Subjek 

meluapkan 

kekesalan 

pada orang 

yang 

melakukan 

kesalahan 

dengan 

memarahi 

dan 

memukul 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 
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Kamu sudah 

menerima 

dirimu apa 

adanya atau 

belum? 

Em. Ya kadang udah 

kadang belum. Kalau 

belumnya tu kalau lagi 

ngaca. Ngerasa gendut 

banget, ya emang 

gendut deng. Tapi 

kadang kalau mikir 

nggak bisa diet, kalau 

udah mikir diet yo 

ngelakuin-nya susah. 

Kalau pas lagi perfect 

itu kayak ngeliatin 

orang yang lebih 

gendut dari aku, aku 

ngerasa aku lebih 

mending dari dia, 

padahal ya aku udah 

parah sih sebenere. 

A.PN  

 

 

 

 

 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

menilai 

tubuhnya 

terlalu 

gendut 

 

Subjek 

belum bisa 

menerima 

diri 

sepenuhny

a karena 

memiliki 

tubuh yang 

gendut  

 

 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif  

 

 

Aspek 

penerimaa

n diri 

negatif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

negatif 

 

 

Kamu masih 

menuntut 

dirimu 

nggak? 

Masih.. ya ada 

pokoknya.. ya 

tuntutannya paling 

disiplin yang kayak 

gitu-gitu lah. Kadang 

sering teledor, sering 

gampangke. Ya nuntut 

diriku biar nggak apa-

apa teledor lah. 

M 

MK 

Subjek 

menuntut 

dirinya 

untuk 

disiplin 

karena 

kerap 

teledor dan 

meremehka

n sesuatu  

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

  

WAWANCARA VII : 24 September 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu ini 

suka 

merencanaka

n  aktivitas 

nggak dalam 

sehari, 

seminggu 

bahkan 

setaun? 

Kalau untuk aktivitas 

nggak suka sih, 

mending berjalan 

lancar gitu lo. 

Takutnya kalau nanti 

direncanain malah jadi 

gatot semua. 

TPP 

 

 

 

 

 

 

PEN 

 

Subjek 

tidak 

melakukan 

perencanaa

n dalam 

beraktivitas 

 

Subjek 

takut 

Tidak 

memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

 

Perasaan 

dan emosi 
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mengalami 

kegagalan  

negatif 

Kenapa kok 

lebih suka 

spontan? 

Ya.. apa ya.. ya karena 

aku memang suka gitu 

lo. Lebih suka 

spontan, kecuali kalau 

kayak menata hidup tu 

baru tak rencanain. 

Kayak maksudnya 

cita-cita itu baru bisa 

direncanain. Tapi 

kalau yang kayak 

kegiatan sehari-hari 

nggak direncanain sih, 

kecuali kayak les gitu. 

MPP Subjek 

melakukan 

perencanaa

n untuk 

cita-citanya 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

 

Kamu suka 

ikut kegiatan 

nggak di luar 

rumah? 

Dulu pernah sih ikut 

PMR tapi terus 

enggak. Kalau di 

rumah.. di luar sekolah 

paling kayak di gereja, 

pelayanan nari, terus 

persekutuan youth gitu 

udah.  

KMT Subjek 

suka 

menari dan 

menerapka

nnya untuk 

pelayanan 

di gereja 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kalau yang di 

rumah? 

Nggak. Nggak sih, 

soalnya jarang bergaul 

sama orang-orang 

rumah. 

KNL Komunikas

i dengan 

lingkungan 

rumah 

rendah 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

Pekerjaan apa 

yang pengen 

kamu miliki? 

Guru.. terus 

pengennya sih jadi 

kayak orang miliarder 

gitu lo. 

M 

MK 

Subjek 

memutuska

n untuk 

menjadi 

guru 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kenapa kok 

pengen jadi 

miliarder? 

Ya…. Karena apa ya.. 

aku tu pengen bisa 

jadi orang sukses 

yang.. bisa bawa 

keluarga kemana-

mana, terus nyenengin 

orang sekitar gitu. 

MTH Subjek 

ingin 

dirinya 

dapat 

menyenang

kan orang 

lain dengan 

kesuksesan

nya 

Memiliki 

tujuan 

hidup 
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Kenapa kok 

pengen jadi 

guru? 

Soalnya suka sama 

anak kecil, terus kayak 

yang jadi ngerti 

karakter anak-anak 

terus menanggapinya 

harus kayak gimana. 

M 

KD 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

dapat 

memilih 

pekerjaan 

yang sesuai 

dengan 

kemampua

nnya 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

 

 

Selain itu? Sekarang tu, aku liat 

anak-anak sekarang tu 

udah rusak. Rusak 

dalam artian tu mereka 

kayak yang egoisnya 

tinggi, sikap 

individualis-nya 

tinggi. Na aku kayak 

yang pengen ngerubah 

karakter mereka gitu 

lo dengan saling.. 

kayak orang-orang 

dulu lah kayak saling 

menghargai terus 

kayak lebih peduli 

atau gimana. 

MTH Subjek 

merasa 

karakter 

anak-anak 

jaman 

sekarang 

sudah 

rusak dan 

subjek 

berniat 

untuk 

mengubahn

ya 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

Kemampuan 

apa sih yang 

kamu punya? 

Ya bisa.. apa ya 

istilahnya, deket eh 

gampang bergaul terus 

kayak yang.. kalau 

menurutku sih aku 

gampang buat 

ngemong anak. bukan 

bukan ngemong, em 

njaga.. kayak lebih 

gimana ya, kayak 

yang ndidik yang 

ngasih tau, ya kayak 

gitu. 

M 

KD 

Subjek 

mudah 

dekat 

dengan 

anak kecil 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

Kalau fisik? Basket. Basket, 

renang, nari. 

   

Ada orang 

yang 

membantu 

Dulu basket pernah 

sempet ikut tapi udah 

enggak. Kalau nari 

HDP Subjek 

mengasah 

kemampua

Pengharga

an diri 

positif 
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mengasah 

kemampuanm

u nggak? 

juga dulu tapi 

sekarang udah enggak, 

rata-rata udah enggak 

sih, kayak nggak di 

asah lagi gitu lo. 

Cuman paling 

sometimes masih main 

gitu lo. 

nnya 

dengan 

mengikuti 

latihan-

latihan 

rutin 

Kenapa kok 

nggak diasah 

lagi? 

Ya kan udah fokus ke 

masa depan gitu lo. 

Cuman paling kalau 

yang kayak olahraga-

olahraga cuma buat 

sampingan doang. 

   

Sama sahabat 

gimana ni? 

Sering 

marahan 

nggak? 

Em.. ya.. selama ini 

sih paling cuman 

kayak yang masalah-

masalah kecil doang, 

tapi kita sama-sama 

udah dewasa sih, jadi 

kayak yang bisa 

memaklumi, bisa 

mengerti.  

DMP Subjek 

menjalin 

dan 

menjaga 

hubungan 

pertemanan   

Dinamika 

kelompok 

positif 

Suka nggak 

tergabung di 

organisasi? 

Suka, cuman karena 

terkendala kelas tiga 

aja. 

   

Dulu ikut 

organisasi 

apa? 

PMR, tambourine, 

ngedance. 

KPL Subjek 

suka 

mengikuti 

kegiatan 

Kebiasaan 

positif di 

lingkunga

n 

Hubungan 

dengan teman 

di orgnisasi 

gimana? 

Pernah ada 

masalah 

nggak? 

Berjalan lancar sih, 

nggak ada apa-apa. 

Pernah. Ya dulu tu 

sering nggak dateng 

gitu lo, terus kayak 

yang agak gimana 

gitu. Ya kayak.. 

kayak.. nggak 

komitmen gitu lo, 

nggak punya 

komitmen kok nggak 

lanjut. 

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

kurang 

dapat 

berkomitm

en 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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Kamu sendiri 

berkomitmen 

nggak? 

Ya waktu itu iya, 

cuman waktu itu jauh, 

jadi agak yang gimana 

gitu. 

   

Gimananya 

apa ini? 

Males jangan-

jangan? 

Iya, capek. Soalnya 

lagi banyak tugas, 

banyak acara terus jadi 

tersendat-sendat. 

   

Ada temen 

yang nggak 

suka sama 

kamu nggak? 

Of course lah cuman 

aku nggak terlalu 

menanggapi.  

   

Kenapa kok 

ada yang 

nggak suka? 

Ya pasti.. berbagai 

alasanlah, ada yang 

secara fisik atau apa 

ya kan di dunia ini kan 

nggak semua orang 

bisa suka sama kita. 

   

Kalau yang 

kamu tau? 

Ya.. mereka kayak 

lebih mandang ke fisik 

sih soalnya aku gendut 

cuman aku tidak 

mempermasalah-kan. 

DON Subjek 

merasa ada 

orang lain 

yang tidak 

menyukain

ya karena 

subjek 

gendut 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

Kalau 

menurut 

keluargamu, 

kamu itu 

orangnya 

seperti apa? 

Ya.. disiplin, terus 

orangnya ceria. 

Bertanggung jawab 

gitu. Pemarah, terus 

ngambekan. 

DON Menurut 

subjek 

keluargany

a menilai 

dirinya 

sebagai 

orang yang 

ceria 

namun 

pemarah 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

Oke. 

Pertanyaan 

terakhir. 

Kamu 

bahagia atas 

dirimu dan 

Em.. em.. kalau lagi 

bahagia yo ngomong 

bahagia.  Nek nggak 

yo nggak. Fifty fifty 

lah semua ada 

bahagianya ada 
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hidupmu atau 

tidak? 

nggaknya pasti. Iya.. 

ya aku merasa aku tu 

udah bahagia tapi 

sering mikir lagi oh 

aku belum bahagia. 

Sama hidupku. 

Kalau sama 

dirimu? 

Ya mesti belum lah 

kan banyak 

kekurangan. Nggak 

tau lah. Kalau ada 

kejadiannya kan baru 

tau apa. Pokoknya 

setengah bahagia 

setengah enggak. 

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

belum 

merasa 

bahagia 

karena 

banyak 

kekurangan 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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TRIANGULASI : 30 September 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Sekarang ini 

sebagai 

siapanya C? 

Tante.     

Dari C kecil 

serumah atau 

gimana? 

Dari C kecil barengan, 

terus waktu saya kerja 

ya pindah. Waktu C 

SMA.  

   

Tapi dari C 

lahir serumah 

terus ya? 

Ya betul.    

Tentu tahu ya 

kalau orang 

tua C bercerai 

Ya. Saya tau.    

Ada 

perbedaan 

karakter atau 

sikap C 

sesudah dan 

sebelum tau 

kalau orang 

tuanya 

bercerai? 

Gimana ya.. 

sepertinya tidak terlalu 

signifikan ya bedanya. 

Menurut saya ya, 

karena mungkin dari 

kecil dia nggak sama 

orang tuanya, nggak 

lengkap. Dari kecil itu 

sempet sama ayahnya 

ada. Kemudian kan 

habis itu cuman 

sebentar doang, terus 

kan pisah cerai. Dia 

sendiri juga ditinggal 

sama ibunya jadi 

otomatis kan sama 

kakek neneknya. Jadi 

ketika dia dewasa dan 

paham ketika orang 

tuanya bercerai ya 

menurut saya nggak 

signifikan perbedaan 

perilakunya, karena 

memang dari kecil dia 

nggak ketemu orang 

tuanya, sebagian besar 

PON 

 

 

 

 

KKP 

Subjek 

kehilangan 

figur orang 

tuanya 

 

Subjek 

tinggal 

bersama 

kakek dan 

nenek 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 
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waktunya tidak 

bertemu orang tuanya. 

C ini suka 

curhat nggak? 

Tau C pernah 

ada masalah? 

Nggak juga sih. 

Sejujurnya kalau 

untuk perasaannya 

saya nggak tau, yang 

dia pikirkan yang dia 

rasakan saya nggak 

tau, maksudnya dia 

tidak secara gamblang 

bercerita dan menurut 

saya mungkin dia 

sendiri tidak bisa 

menelaah apa yang dia 

rasakan. Ngerti ya? 

A. 

ON 

Subjek 

tidak 

menceritak

an 

masalahny

a pada 

orang lain 

termasuk 

keluarga 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 

Kenapa C 

bisa dibilang 

tidak dapat 

menelaah 

perasaannya? 

Ya karena yang jelas 

yang pertama karena 

dia di akademi di 

sekolahnya bukan 

yang brilliant, 

maksudnya memang 

sedikit lebih terlambat. 

Jadi kita butuh, harus 

ada effort kalau dia 

mau mengikuti 

pelajaran. Ya bisa 

disimpulkan kalau dia 

itu, ya gimana ya.. 

mungkin dia sulit 

menerima pelajaran 

dan juga sulit untuk 

mengekspresikan, jadi 

yang dia pikirkan dan 

rasakan saya nggak 

tau secara detail. 

Seperti itu. 

A. 

ON 

Subjek 

kesulitan 

dalam 

mengikuti 

pelajaran 

dan 

mengekspr

esikan 

emosinya 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 

Oke menurut 

anda, C ini 

orang yang 

seperti apa? 

Gimana ya, menurut 

saya sih kalau lihat 

sehari-harinya ya 

menurut saya dia 

minder, nggak PD 

orangnya. terus 

A. 

ON 

 

 

 

 

Subjek 

belum 

dapat 

mengontrol 

emosinya, 

mudah 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 
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maksudnya emosinya 

up and down kayak 

gitu. Terus mudah 

tersinggung. Tapi dia 

itu tidak pendendam 

bagusnya. Jadi kalau 

disakiti ya tidak 

dimasukkan ke hati. 

Itu sih menurut saya. 

 

 

 

 

 

 

 

tersinggun

g, terlihat 

minder tapi 

tidak 

menyimpa

n dendam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut 

anda, C ini 

kaku atau 

fleksibel 

dalam 

keseharian? 

Kaku. Iya kaku. Ya.. 

kakunya ini dalam 

arti.. ya orangnya 

nggak bisa fleksibel. 

Maksudnya kalau 

udah pengen A ya A 

gitu. Misalnya dia 

pengen A, kan kalau 

misalnya kita sebagai 

orang dewasa kita kan 

melihat pertimbangan 

ini itu, kalaupun 

nggak bisa A ya 

mungkin kita ke B 

dulu baru ke A. Na 

kalau dia enggak. 

Pokoknya A yo A. Ya 

kaku. 

TPK Subjek 

adalah 

orang yang 

kaku dan 

terarah 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Apakah ada 

perbedaan 

sikap C pada 

orang atau 

tempat 

tertentu? 

Pernah pernah. 

Perbedaannya itu 

kalau sama temen 

baiknya, ya bedalah, 

karena mungkin dia 

nyaman.  

   

C ini orang 

yang mudah 

bersosialisasi 

atau tidak? 

Tergantung. Kalau 

dalam hura-hura terus 

atau sama anak-anak 

yang posisinya tidak 

terikat, tidak bertemu 

setiap hari, na 

mungkin dia bisa. Dia 

masuk kategori bisa 

bersosialisasi. Tapi 

MPK Subjek 

lebih 

mudah 

bersosialisa

si dengan 

yang jarang 

bertemu 

dengan 

subjek 

Mampu 

berperilak

u 
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kalau ketemu setiap 

hari kayak di sekolah 

atau les itu menurut 

saya nggak semudah 

dia kalau ketemu 

saudara, saudara kan 

jarang ketemu atau 

sama di gereja, gereja 

seminggu sekali. Na 

itu lebih gampang dia 

kalau bersosialisasi di 

gereja. 

Hal yang 

disukai dan 

tidak disukai 

dari C apa? 

Yang saya sukai ya 

dia itu.. menurut saya 

dia itu pendengar yang 

baik. Pendengar pun, 

ya itu tadi bukan di 

pelajarannya. 

Maksudnya kalau 

misalnya mau curhat 

atau apa dia oke. 

Kalau yang saya 

kurang suka, ya 

mungkin dari sikapnya 

aja. Sikapnya yang 

kaku, emosi gitu kan.  

KIL 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

merupakan 

pendengar 

yang baik 

 

 

Subjek 

pemarah 

dan kaku 

atau terarah 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

C suka 

sharing 

tentang 

pengalaman 

atau 

pengetahuann

ya nggak? 

Kadang iya. 

Maksudnya 

pengetahuan yang dia 

tau. Misalnya gini, 

kita lagi membahas 

sesuatu kemudian dia 

pernah dapat info atau 

dia denger dari 

gurunya atau apa na 

nanti dia bilang “oh 

kayak ini gini gini 

gini” sejauh yang dia 

tau. Kalau dia nggak 

tau ya dia diem aja. 

Yang sok tau juga 

pernah. 

KIL Subjek 

membagika

n 

pengetahua

n yang ia 

ketahui 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 
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Kalau tentang 

pengalamann

ya? 

Pengalaman ya kalau 

pas lagi 

membicarakan sesuatu 

hal. Misalnya 

ngomongin topik apa 

terus dia pernah 

ngalamin na nanti dia 

cerita. Misalnya saya 

lagi cerita tentang 

makan di restoran X 

na misalnya dia 

pernah makan disitu, 

na nanti dia akan 

cerita “eh iya aku 

pernah sama gini gini 

gini nanti harganya 

begini” itu cerita. 

KIL Subjek 

membagika

n 

pengalama

nnya pada 

orang lain 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 

Pernah lihat C 

marah ya? 

Biasanya 

karena apa? 

Pernah. Biasanya 

karena keinginannya 

tidak dituruti, atau ada 

sesuatu yang tidak 

cocok sama 

keinginannya. 

Ngomel, menggerutu.  

TPK Subjek 

akan marah 

jika 

keinginann

ya tidak 

dituruti 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Menurut 

anda, C bisa 

mengambil 

keputusan 

untuk dirinya 

sendiri 

nggak? 

Kalau keputusan 

secara garis besar dia 

bisa memutuskan dia 

mandi kapan, dia 

belajar kapan. Ya bisa, 

tergantung 

urgencynya, level 

kepentingannya. 

   

Kalau untuk 

kesehariannya

? 

Bisa, untuk prioritas 

mungkin bisa. Tapi 

kalau yang bigger 

seperti sekolah, 

tinggal, jurusan.. 

sebenernya dia bisa, 

tapi mudah goyah 

mudah terpengaruh 

sama temennya terus 

ya belum bisa sih. 

TMK Keputusan 

subjek 

mudah 

terpengaru

h oleh 

sekitar 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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Ada 

kebiasaan di 

rumah atau 

lingkungan 

yang di 

tanamkan 

nggak? 

Ya doa sebelum 

makan. 

BKK Keluarga 

menanamk

an sikap 

religius 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Kalau 

keseharian C 

dulu seperti 

apa? 

Ya seperti orang-

orang kebanyakan lah. 

Ya kalau menurut saya 

dengan kondisi dia 

seperti itu standart. 

Nggak yang sampai 

urakan atau yang 

sampe criminal gitu 

enggak. Cuman ya 

bukan berarti dia 

brilliant, berprestasi, 

kemudian anak 

tauladan gitu juga 

enggak. Standart.  

   

Usia biologis 

dengan usia 

psikologinya 

seimbang 

nggak? 

Kenapa? 

Kurang ya, kurang 

seimbang. Ya 

psikologinya nggak 

mengikuti. Ya 

mungkin karena 

kondisi lingkungan, 

didikan orang tua juga 

kan. Kan orang tuanya 

nggak nungguin gitu. 

Maksudnya dia nggak 

punya figur lengkap 

ayah dan ibu. 

PON 

 

 

 

TMP 

Hilangnya 

figur kedua 

orang tua 

membuat 

ketidaksei

mbangan 

antara usia 

subjek 

dengan 

psikologisn

ya 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 

Pernah 

mendengar C 

mengeluh? 

Dia tu kalau nggak 

punya uang atau 

ngerasa gendut, gitu 

gitu doang. 

A. 

TN 

 

 

 

F.TN 

Subjek 

belum 

menerima 

tubuhnya 

yang 

gendut 

Aspek 

penerimaa

n diri 

negatif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

negatif 
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Bagaimana C 

saat 

menghadapi 

masalah? 

Mudah panik, tidak 

bisa berpikir jernih 

kemudian ya itu 

emosional. 

PEN Subjek 

mudah 

panik dan 

perasaanny

a mudah 

terpengaru

h 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Menurut 

anda, dia 

bersyukur 

nggak dengan 

keadaannya? 

Tergantung yang dia 

alami. Kalau lagi 

banyak duit ya 

bersyukur, kalau lagi 

keinginan tidak 

dipenuhi ya ngomel. 

Ngomel kan artinya 

nggak bersyukur.  

TPK Subjek 

akan marah 

ketika 

keinginann

ya tidak 

terpenuhi 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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Lampiran 1.3.Verbatim Subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA I : 03 November 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Boleh 

diceritakan 

keadaan 

waktu kecil 

seperti apa? 

Maksudnya keadaan 

gimana? 

   

Keadaan di 

rumahmu. 

Hubungan 

orang tua, 

saudara? 

Em, dulu keadaannya 

menyenangkan. Ya 

nggak ada masalah. 

Baik-baik aja. Ya 

bener-bener 

menurutku ya 

keluarga yang 

harmonis. 

LBA Keadaan 

keluarga 

saat subjek 

kecil 

menyenang

kan, tidak 

ada 

masalah 

dan 

harmonis 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kenapa kok 

bisa dibilang 

keluarga 

harmonis? 

Ya karena em.. mama 

sama.. mama sama 

papa itu masih 

bersama serumah. Ya 

nggak ada masalah, 

nggak pernah 

berantem gitu. Ke aku 

juga baik, jalan-jalan.. 

dulu sering jalan-jalan 

bareng sekeluarga. 

Gitu. 

LBA Saat subjek 

kecil, 

orang tua 

subjek 

tidak ada 

masalah 

atau tidak 

pernah 

bertengkar. 

Subjek dan 

keluarga 

kerap 

jalan-jalan 

bersama 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kalau 

kepercayaan 

yang dianut? 

Kepercayaan 

maksudnya agama 

gitu? Agama dulu 

waktu aku kecil 

sempet, sempet Islam. 

LBA Kepercaya

an subjek 

dan 

keluarga 

adalah 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 
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Terus waktu aku umur 

sekitar 9 bulan.. belum 

ada, belum ada 9 

bulan gitu pindah ke 

Katolik. 

Islam dan 

pindah ke 

Katolik 

Kalau budaya 

keluarga ada? 

Gimana maksudnya?    

Kebiasaan di 

keluarga yang 

kamu bawa 

sampai besar 

ada? 

Em.. nggak banyak 

sih.. paling kalau 

setiap Idul Fitri, 

karena keluargaku kan 

Islam semua. Cuman 

keluargaku tok yang 

Katolik. Maksudnya tu 

keluarga dari ayah dari 

ibu tu Islam semua 

yang Katolik cuma 

kami gitu. Na setiap 

kali Idul Fitri mesti 

pulang ke kampung, 

berkunjung ke 

keluarga keluarga 

yang lain gitu. 

BKK Subjek dan 

keluarga 

memiliki 

kebiasaan 

pulang 

kampung 

dan 

mengunjun

gi saudara-

saudara 

saat liburan 

hari raya 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Hal lain 

mungkin, 

untuk 

keseharian 

ada? 

Em… oh ya, setiap 

kali habis makan harus 

nyuci piringnya 

sendiri-sendiri. 

BKK Subjek 

dibiasakan 

untuk 

mencuci 

piringnya 

sendiri 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Komunikasi 

dengan orang 

tua gimana? 

Nggak ada masalah 

kok dulu. Baik-baik 

aja. 

   

Kalau sama 

saudara? 

Baik-baik aja. nggak 

ada masalah. 

   

Nggak ada 

masalahnya 

gimana? 

Ya… nggak.. ya 

bener-bener nggak ada 

masalah. Lancar 

lancar aja gitu. Seperti 

biasa. 

LBA Hubungan 

subjek 

dengan 

saudara 

dan orang 

tua baik 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kalau acara 

bareng 

Kalau acara ya yang 

kayak tadi itu. Liburan 
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keluarga ada 

nggak? 

terus pulang kampung 

gitu. 

Ceritain dong 

pengalaman 

menyenangka

n sama 

keluarga.. 

Em......pengalaman 

menyenangkan… ya 

paling cuman liburan 

itu. Seneng-seneng 

waktu liburan aja. 

   

Kalau liburan 

kemana aja? 

Menyenangka

n-nya 

gimana? 

Ya itu pulang 

kampung. Cuma itu 

aja. nggak ada yang 

lain, ya seneng aja. 

em.. kan aku suka 

perjalanan gitu naik 

mobil bareng. 

PKP Subjek 

merasa 

senang saat 

dapat 

pulang 

kampung 

bersama 

keluarga 

naik mobil 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

positif 

Oh naik 

mobil dari S 

ke? Berapa 

jam dari sini 

ke sana? 

Ke B. heem, naik 

mobil bareng. Ya 

gitulah. Sekitar 8 jam 

lah kurang lebih. 

   

Kalau 

pengalaman 

buruk sama 

keluarga? 

Pengalaman buruk 

tu… em…. dulu pas.. 

pas.. em mama mulai 

keliatan jahatnya.. 

udah mulai kasar, 

mulai bentak-bentak 

gitu. Itu waktu SD 

dulu. 

PKN Subjek 

merasa 

dirinya 

mendapatk

an 

pengalama

n buruk 

saat 

mamanya 

mulai kasar 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Menurut 

keluarga, 

kamu 

orangnya 

seperti apa 

sih? Waktu 

anak-anak lo 

ya. 

Hahaha em, waktu 

anak-anak tu aku 

orangnya ndablek. 

Ndablek banget. 

Dimarahi.. terus 

besoknya ya udah di 

ulangin lagi. Gitu. 

LBA Subjek 

merasa 

keluarga 

menilai 

dirinya 

sebagai 

anak yang 

bandel saat 

kecil 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Biasanya 

karena apa? 

Misalnya anak SD ya 

biasalah sering pergi 
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main sama temen-

temen. nggak pulang-

pulang sampe sore. 

Terus di marahi ya 

udah besoknya 

diulangi lagi kayak 

gitu. Heem. 

Temen di 

rumah ada? 

Ada banyak. Banyak.    

Kalau temen 

sekolah? 

Ada juga banyak….. 

sama kok, temennya 

kan.. ya satu 

lingkungan satu 

sekolah jadi temennya 

ya itu itu aja tapi 

banyak kok. Heem. 

   

Sama temen-

temen biasa 

main apa? 

Terus apa 

lagi? 

Ya paling.. em ya 

sepeda-sepedaan gitu 

lah anak-anak SD. 

Heem, ya udah. Em 

dulu pernah.. pernah 

gitu waktu SD. Kami 

main-main gitu. Terus 

pernah dulu nyuri 

mangga punya 

tetangga terus ketauan 

dikejar-kejar gitu. Ya 

udah gitu aja sih. 

LBA Subjek 

memiliki 

banyak 

teman di 

rumah dan 

sekolah. 

Subjek 

juga 

mendapatk

an 

pengalama

n 

menyenang

kan 

bersama 

teman-

temannya 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Hahaha itu 

menyenangka

n ya? 

Iya menyenang-kan. 

Heem. 

   

Kalau 

pengalaman 

buruk? 

Pengalaman buruk... 

waktu SD ya nggak 

ada sih, paling cuma, 

cuma rebutan mainan 

gitu anak-anak SD. 

   

Berantem Nggak, iya nggak LBA Subjek Latar 
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juga enggak?  pernah. SD nggak 

pernah. Kan aku anak 

baik-baik. Nggak 

pernah berantem kok 

dulu. 

menilai 

dirinya di 

masa kecil 

adalah 

anak yang 

baik 

belakang 

masa 

anak-anak 

Sekarang kita 

ke masa 

sekarang. 

Ceritakan 

keadaan 

keluargamu.. 

Em.. ya.. berbanding 

terbalik banget sih 

sama.. masa-masa 

waktu SD dulu. 

   

Gimana? Karena.. ya nggak 

nyaman aja di rumah, 

udah kayak neraka 

gitu. Nggak, ya sampe 

nggak pengen pulang 

ke rumah gitu rasanya. 

DKN Subjek 

merasa 

tidak 

nyaman 

sampai 

tidak ingin 

pulang ke 

rumah, 

karena 

keadaan 

rumah 

seperti di 

neraka 

(sebelum 

perceraian) 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Kenapa kok 

dibilang 

seperti 

neraka? 

Ya.. mama sama papa 

tu sering berantem.. 

sering ya gitulah adu 

mulut…….. em  terus 

suasana di rumah tu 

kayak udah kayak 

perang dingin gitu. 

Udah nggak pernah 

ngobrol ngobrol 

bareng…. Tapi em pas 

udah cerai ya udah, 

udah… ya udah. 

PON 

 

 

 

 

DKN 

Orang tua 

subjek 

kerap 

bertengkar 

 

Subjek 

menggamb

arkan 

suasana di 

rumah 

seperti 

perang 

dingin 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Waktu udah 

cerai itu udah 

Ya tetep tetep dingin, 

tapi kan…. Tapi kan.. 

PON Suasana di 

rumah 

Peran 

orang tua 
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nggak dingin 

gitu? 

kan ini posisi aku 

tinggal sama papa ni. 

Ya mama tu ya udah 

pergi, ya jadi nggak 

ada masalah lagi. 

Mama dah pergi. 

subjek 

tetap 

dingin 

meskipun 

mamanya 

sudah pergi 

negatif 

Lalu yang 

membuatmu 

nggak pengen 

pulang? 

Ya karena suasana di 

rumah udah nggak 

seasyik dulu. Heem.  

   

Nggak 

asyiknya 

gimana kalau 

boleh tau? 

Em… dulu papa tu 

orangnya sering 

ngajak ngobrol gitu-

gitu. Tapi sekarang 

jadi pendiam banget. 

Udah nggak pernah 

ngajak ngobrol.. udah 

mulai sibuk sendiri 

lah. Em tapi kalau 

sama saudara ya tetep 

deket. Tetep. 

DKP 

 

 

 

 

 

PON 

Subjek 

dekat 

dengan 

saudara-

saudaranya 

 

Papa 

subjek 

menjadi 

pendiam 

semenjak 

perceraian. 

Menurut 

subjek, 

papanya 

tidak 

pernah 

mengajak 

ngobrol 

dan sibuk  

Keadaan 

keluarga 

positif 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Sama mama 

masih 

kontakan 

nggak? 

Udah….. ya semenjak 

mama pergi udah 

nggak kontak lagi sih. 

Udah lost contact. 

KKP 

 

 

 

 

Subjek 

tidak ada 

komunikasi 

lagi dengan 

mama 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 

Kamu nggak 

nyoba buat 

ngehubungin 

mama? 

Udah nggak pengen 

tau sih rasanya. 

PON Subjek 

tidak ingin 

menghubu

ngi 

mamanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kenapa? Kan 

pernah 

Iya tapi pengalaman 

pahitnya lebih kerasa 

PKN Menurut 

subjek, 

Peristiwa 

dengan 
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mengalami 

masa 

menyenangka

n bersama.. 

dibanding 

menyenangkannya. 

kebersama

an dengan 

orang 

tuanya 

lebih 

dominan ke 

pengalama

n pahit 

dibanding 

yang 

menyenang

kan 

kesan 

negatif 

Oke. 

Sekarang 

kepercayaan 

keluarga? 

Agama ya? Em masih 

di katolik, tetep 

katolik. 

LBR Keyakinan 

subjek 

masih sama 

dengan 

masa anak-

anak 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Kalau 

budaya? 

Kebiasaan? 

Em.. ya pulang 

kampung, tapi ke.. 

kerumahnya.. ya 

kerumahnya 

saudara…. tapi mama 

udah nggak bareng 

lagi, jadi cuma aku 

sama papa sama, sama 

kakak adik. Em.. dulu 

kan kalau pulang 

kampung gitu jadi tiap 

Idul Fitri gitu kami 

dateng ke rumah 

saudara-saudara dari 

papa dari mama, 

semua dikunjungi. 

Tapi semenjak cerai 

ya cuman ke saudara-

saudaranya papa. 

BKK Subjek dan 

keluarga 

hanya 

mengunjun

gi rumah 

keluarga 

besar 

papanya  

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Di B juga ya? Iya sama. Heem.    

Oke. 

Sekarang 

komunikasi 

sama orang 

Kalau sama saudara.. 

masih deket, tetep 

deket kok sama kayak 

dulu. Cuma kalau 

DKP 

 

 

 

Subjek 

memiliki 

hubungan 

yang dekat 

Keadaan 

keluarga 

positif 
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tua dan 

saudara 

gimana? 

sama papa udah.. ya 

itu tadi, semenjak 

papa jadi pendiem, 

mulai sibuk sendiri 

gitu udah nggak 

sedeket dulu. Terus 

kalau komunikasi 

sama mama udah lost 

contact, bener-bener 

nggak ada kontak 

sama sekali. 

 

 

 

 

PON 

dengan 

kedua 

saudaranya 

 

Hubungan 

subjek 

dengan 

papa mulai 

renggang 

karena 

papanya 

yang sibuk 

dan 

pendiam 

sedangkan 

subjek 

hilang 

kontak 

dengan 

mamanya 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau acara 

keluarga ada? 

Ya kalau acara bareng 

keluarga ya itu tadi, 

yang dulunya kami ke 

rumah semua saudara, 

tapi ini cuma ke 

rumah saudara dari 

papa aja. Ya paling 

cuma main jalan-jalan 

bertiga gitu aja. 

   

Kalau 

pengalaman 

menyenangka

n ada? 

Nggak ada. Nggak ada 

kok, nggak ada sama 

sekali. 

   

Kalau 

pengalaman 

yang buruk? 

Em… pengalaman 

buruk…. Ya dulu 

waktu papa mama 

sering berantem gitu, 

terus tiba-tiba mama 

pergi nggak ada kabar, 

tiba-tiba ada surat ke 

rumah. Itu surat dari 

pengadilan gitu. Surat, 

PKN Subjek 

merasa, 

pertengkar

an antara 

mama 

papanya, 

kepergian 

mama 

tanpa kabar 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 



428 
 

nggak tau itu surat 

apa, pokoknya ada 

tulisannya kalau 

nyatain papa sama 

mama tu sidang cerai, 

gitu. Heem. 

dan 

datangnya 

surat 

perceraian 

adalah 

pengalama

n yang 

buruk 

Terus pas tau 

itu kamu 

gimana? 

Ya drop banget 

pastinya lah.  

   

Kalau 

sekarang, 

kamu ini 

orang yang 

seperti apa 

menurut 

keluarga? 

Em… mereka sering 

bilang kalau aku jadi 

pendiam banget, jadi 

nggak banyak omong. 

Jadi.. ya bener-bener 

pendiam. Katanya. 

   

Yang bilang 

kamu 

pendiam 

siapa? 

Ya saudara-saudara 

dari papa gitu kalau 

ketemu “kok kamu 

jadi pendiem banget to 

nggak kayak dulu” 

gitu gitu. 

DON Menurut 

subjek, 

keluargany

a menilai 

subjek 

berubah 

menjadi 

pendiam 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

Punya temen 

nggak 

masihan di 

lingkungan 

rumah? 

Temen di lingkungan 

rumah.. udah nggak 

ada lagi sekarang udah 

pada sibuk. Kan udah 

sibuk sendiri-sendiri. 

KNL Kesibukan 

teman-

temannya 

membuat 

subjek 

tidak 

memiliki 

teman di 

lingkungan 

rumah 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

Kalau yang di 

sekolah? 

Kalau di sekolah 

masih ada. Ada 

beberapa juga yang 

masih deket. 

   

Pernah 

terlibat 

Em… waktu 

remaja…. ya masalah 

PKN Subjek 

melihat 

Peristiwa 

dengan 
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masalah 

nggak? 

sering banget bolos 

sekolah lah, berantem, 

pukul-pukulan gitu. 

Sampe di panggil 

sama guru, ya gitu. Oh 

ya dulu, ada 

pengalaman buruk. 

Em.. sempet nggak 

naik kelas gitu.  

pengalama

n tidak 

naik 

kelasnya 

merupakan 

pengalama

n buruk 

kesan 

negatif 

Kapan itu? Waktu kelas 2, jadi 

nggak naik ke kelas 3. 

   

Kenapa 

sampai bisa 

nggak naik 

kelas? 

Ya nilai jadi anjlok, 

akunya jadi males 

gitu. Em.. nggak tau 

sih. Pokoknya 

semenjak mama papa 

bercerai ya tiba-tiba 

jadi kayak gitu. 

Akunya jadi males, 

nilai yang dulunya 

bagus sekarang jadi 

anjlok banget. Heem, 

sempet nggak naik 

kelas. 

PON 

 

 

 

PKN 

 

 

 

Perceraian 

orang tua 

membuat 

subjek 

menjadi 

malas 

belajar, 

memiliki 

nilai yang 

jelek dan 

tidak naik 

kelas 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Pengalaman 

menyenangka

n dan buruk 

sama temen 

ada nggak? 

Nggak ada sih, biasa-

biasa aja. Ya, nggak 

ada masalah, nggak 

ada yang 

menyenangkan juga 

tapi. 

   

Oh ya? 

Padahal 

katanya masa 

SMA tu masa 

yang paling 

menyenangka

n lo.. kenapa? 

Iya.. tapi menurutku 

malah nggak ada 

menyenangkannya. 

Nggak tau ya, biasa 

aja rasanya. 

   

Oh nggak 

main sama 

temen gitu?  

Nggak. Ya kalau 

bolos, bolos sendiri. 

   

Kalau 

sahabat? Lo 

Sahabat nggak punya. 

Ya nggak punya aja 
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kenapa? emang nggak punya. 

Nggak ada 

satupun yang 

dekat ya? 

Nggak suka 

punya sahabat 

atau gimana? 

Nggak, nggak. Ya 

nggak tau, nggak 

nggak, nggak nyaman 

aja rasanya. Em.. 

nggak tau ya, lebih 

suka sendiri sih. 

D 

MN 

Subjek 

tidak 

merasa 

nyaman 

jika 

memiliki 

sahabat dan 

lebih 

menyukai 

kesendirian 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Kalau pacar, 

punya nggak? 

Nggak punya.    

Oh kenapa? Em.. nggak tau ya, 

takutnya, kejadian 

mama kemarin 

kejadian lagi di aku, 

gitu. Heem. 

IMN Subjek 

takut jika 

ia 

mengalami 

apa yang 

orang 

tuanya 

alami 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

negatif 

Tapi pernah 

kan? 

Ya.. dulu pernah. Tapi 

makin ke sini 

perasaannya tu 

makin.. semacam apa 

ya.. semacam.. sebel.. 

tapi juga takut sama 

perempuan gitu. 

Mungkin karena 

terngiang-ngiang 

sosok mama yang 

kayak gitu ya. Heem. 

PEN Subjek 

merasa 

takut dan 

sebal pada 

perempuan 

karena 

teringat 

sosok 

mamanya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

WAWANCARA II : 04 November 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu tau arti 

dari 

perceraian? 

Apa itu? 

Ya. Em jadi…. kalau 

aku sebagai anak ni, 

liatnya orang tua pisah 

yang disahkan oleh 

negara itu ya cerai, 

APO Perceraian 

adalah 

orang tua 

pisah, 

disahkan 

Mengetah

ui arti 

perceraian 

orang tua 
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cerai tu gitu. oleh negara 

Sejak kapan 

orang tuamu 

bercerai? 

Dari.. SMP. Heem. PPO Orang tua 

subjek 

bercerai 

saat subjek 

SMP 

Mengetah

ui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

Sekarang 

kamu tinggal 

dengan siapa? 

Sekarang sama papa, 

sama kakak, sama 

adek. 

KKP Subjek 

tinggal 

dengan 

papa dan 

dua 

saudaranya 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 

Kamu tau 

nggak 

penyebab 

perceraian 

orang tuamu? 

Kalau tidak 

keberatan 

boleh 

diceritakan. 

Tau. Iya tau. Tau 

banget. Hahaha. Ya.. 

secara keseluruhan sih 

bisa dibilang kalau.. 

mama tu em apa ya 

kasar itu ibaratnya. 

Contohnya ni, yang 

sering banget kejadian 

ni lempar-lempar 

piring lah, makanan 

dibuang-buang nggak 

jelas, teriak-teriak 

sampe.. pernah 

kejadian tu tetangga 

sampe dateng. Kan 

malu tu nggak enak 

sama tetangga. Terus 

dulu pernah, ya nggak 

pernah sih sering. 

Sering kejadian 

bangunin aku sama 

kakakku tu ya nggak 

dibangunin kayak 

normal tu tapi ya.. 

diguyur pake air gitu. 

Langsung diguyur 

suruh bangun gitu. 

Heem. 

PPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

DKN 

Menurut 

subjek, 

perilaku 

kasar 

mamanya 

menjadi 

penyebab 

perceraian 

orang 

tuanya 

 

Mama 

subjek 

kerap 

melempar 

barang, 

membuang 

makanan, 

berteriak-

teriak 

sampai 

tetangga 

sekitar 

datang. 

Subjek dan 

kakaknya 

juga kerap 

dibangunka

n dengan 

cara 

Mengetah

ui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif  

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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diguyur air 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau ke 

papa? 

Em.. kalau ke papa 

ya.. sering adu mulut 

gitu tapi banyaknya 

papa diem sih kasian 

aku kadang liatnya. 

Heem. Jadi kalau 

mama marah-marah 

gitu papa cuma diem 

aja. nggak ngelawan, 

nggak ngelakuin apa 

pun gitu lo. 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

 

Orang tua 

subjek 

kerap 

bertengkar 

seperti adu 

mulut 

maupun 

marah, 

namun 

papa 

subjek 

hanya diam 

dan  tidak 

melawan 

 

Subjek 

kerap 

merasa 

kasian pada 

papanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kamu 

ngerasa ada 

hal yang 

berubah 

nggak setelah 

orang tua 

bercerai? 

Em.. kalau 

hubunganku sama 

orang tua ya, sama 

orang tua jelas ni. 

Jelas ni sama mama 

kalau setelah 

perceraian ini ya.. 

setelah mereka cerai 

jelas nggak deket 

sama mama sama 

papa. Ya sama mama 

apalagi sih. Nggak 

deket. Sama papa juga 

PON Hubungan 

subjek 

dengan 

orang 

tuanya 

setelah 

perceraian 

menjadi 

tidak dekat 

Peran 

orang tua 

negatif 
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iya nggak deket. 

Kenapa kok 

jadi nggak 

deket? 

Padahal 

serumah ya? 

Em….. nggak ada 

komunikasi sih 

sebenernya. Iya. Ya 

kayak perang dingin 

gitu. Haha. 

PON Tidak ada 

komunikasi 

yang 

terjalin 

antara 

subjek dan 

orang 

tuanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau dalam 

hubunganmu 

dengan 

teman-teman? 

Kalau ke temen-temen 

sebener e nggak ada. 

Tapi, kalau ke 

perempuan, ke cewek 

gitu ya… kalau ya 

namanya anak sekolah 

ya, kalau liat lawan 

jenis mesti suka gitu 

ya. Normal lah. Tapi 

tu kadang aku ngerasa 

kayak jaga jarak gitu. 

Setiap kali ngeliat 

perempuan yang 

kelintas mama gitu. 

PKN Perceraian 

orang 

tuanya 

membuat 

subjek 

menjaga 

jarak 

dengan 

lawan jenis 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Oh itu selalu 

muncul? Oh 

malah justru 

ke perempuan 

yang kamu 

sukai? 

Menurutmu 

kenapa kok 

bisa gitu? 

Heem. Heem, iya. 

Apalagi ke perempuan 

yang tak suka gitu. 

Heem. Heem. Iya. Ya 

nggak tau juga ya…… 

ya mungkin karena 

takut? Trauma sama 

yang mama lakuin 

gitu. 

PKN 

 

 

 

 

PON 

Subjek 

menjaga 

jarak 

dengan 

lawan jenis 

yang 

disukai 

karena 

takut dan 

trauma 

terhadap 

mamanya 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Kalau sama 

temen laki-

laki? Biasa? 

Nggak ada kok. Biasa 

iya sih biasa aja. 

   

Sekarang 

kalau 

perasaanmu 

ke mama dan 

Kalau sama mama 

jelas benci banget ya. 

Ya sama papa juga 

sama benci. Sama-

PEN Subjek 

merasa 

benci 

kepada 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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papa gimana? sama bencinya ke 

mereka tu sama. 

Heem.  

kedua 

orang 

tuanya 

Bencinya 

kenapa kalau 

boleh tau? 

Ya kalau ke mama ya 

tau sendirilah kayak 

yang tak bilang tadi. 

Kelakuannya yang 

kayak gitu bikin aku.. 

marah ya benci aku 

gitu. Kalau sama papa 

bencinya kenapa ya, 

karena papa tu kan 

sebagai figur keluarga, 

jadi.. apa ya jadi 

kepala keluarga gitu. 

Kok nggak bisa 

ngadepin mama yang 

kayak gitu. Cuma 

diem aja gitu. Heem. 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

Subjek 

merasa 

marah dan 

benci 

kepada 

mamanya 

yang kasar 

serta 

merasa 

benci pada 

papa yang 

tidak dapat 

menghadap

i mama  

 

Subjek 

merasa 

papanya 

sebagai 

figur 

keluarga 

tetapi 

hanya diam 

saja saat 

menghadap

i mamanya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Setelah tau 

kalau mereka 

bercerai, 

kamu sendiri 

gimana? 

Em.. Lega sebenernya 

lega banget. Hahaha. 

Tapi sedih juga heem. 

   

Leganya 

kenapa? 

Sedihnya 

kenapa? 

Em leganya ya, finally 

semuanya berakhir 

gitu. Tapi sedihnya 

ya.. kaget.. sebenernya 

lebih ke kaget. 

Kemaren habis 

seneng-seneng, habis 

gini-gini cuma gara-

TPO Subjek lega 

karena 

orang 

tuanya 

bercerai 

tapi juga 

sedih dan 

kaget 

Menerima 

perceraian 

orang tua 



435 
 

gara mama kayak gitu 

tiba-tiba langsung, ba. 

Hilang semuanya. 

Langsung berubah 

gitu. 

karena 

perubahan 

yang 

mendadak 

dari yang 

menyenang

kan 

menjadi 

hilang 

semuanya 

Bisa terima 

nggak  

dengan 

perceraian 

mama papa? 

Sebenere nggak bisa. 

Heem. Nggak bisa. 

Karena mau gimana-

gimana kan 

pengennya mama papa 

bareng. Tapi setelah 

diinget-inget lagi.. 

sebabnya ya jadi 

mikir-mikir lagi. 

Heem. Iya bimbang. 

TPO Subjek 

bimbang 

antara 

dapat dan 

tidak dapat 

menerima 

perceraian 

orang 

tuanya 

Menerima 

perceraian 

orang tua 

Pernah 

menyalahkan 

dirimu sendiri 

nggak? 

Em enggak, nggak. 

Nggak pernah. Nggak 

peduli sih lebih 

tepatnya. Hahaha. 

Soalnya mereka nggak 

pernah ada omongan 

juga ke aku. Heem. 

Nggak pernah ada 

omongan tentang 

apapun….. Jadi, ya 

mereka cerai itu, kami 

nggak tau, bener-bener 

nggak tau 

gitu…………… ya 

gimana nggak peduli 

ya, cerai ni kan 

keputusan yang berat 

banget ni 

sebenernya… tapi kok 

anak nggak pernah di 

ajak omongan soal itu 

gitu lo. Tiba-tiba, 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

Subjek 

tidak 

peduli 

dengan 

perceraian 

orang 

tuanya 

karena 

merasa 

dirinya 

juga tidak 

dipedulika

n oleh 

orang 

tuanya 

 

Subjek 

menilai 

keputusan 

bercerai 

orang 

tuanya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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heem nggak pernah. 

Jadi mereka, ngambil 

keputusan sendiri gitu. 

tidak 

melibatkan 

dirinya dan 

kedua 

saudaranya 

Kalau boleh 

diceritakan, 

hal apa sih 

yang paling 

mengena dari 

perceraian 

orang tuamu? 

Em…. dulu tu pernah 

suatu kali.. mama 

sama papa tu lagi.. ya 

seperti biasa cekcok 

berantem gitu.. marah 

mama marah banget.. 

tiba-tiba pak RT 

dateng. Dateng ke 

rumah. Pak RT 

dateng.. terus pak RT 

semacam coba 

mendamaikan gitu. 

Heem. Ya, bukan 

masalah apanya, 

cuma.. malu aja 

rasanya, gitu. Heem, 

sampe, kalau sampe 

pak RT dateng kan 

brati kan tetangga 

sekitar udah merasa 

terganggu banget, kan 

gitu. Heem. 

PKN Subjek 

teringat 

dengan 

perasaan 

malunya 

saat 

pertengkar

an orang 

tuanya 

yang 

sampai 

membuat 

ketua RT 

setempat 

datang ke 

rumah dan 

tetangga 

sekitar 

tergganggu 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Dengan 

mama dan 

papa seperti 

itu, ada 

pengaruhnya 

ke kamu 

nggak sih? 

Dulu sebelum 

mereka 

bercerai. 

Ya ada. Heem. Em.. 

yang pasti jadi takut 

bertindak, ngelakuin 

sesuatu tu takut. 

Karena takut salah. 

Takut salah ya mama 

kan kalau.. aku salah 

ya di marai pasti di 

marai. Nggak cuman 

dimarai tapi mukul 

juga gitu.  

LBR Sebelum 

perceraian 

orang 

tuanya, 

subjek 

kerap takut 

dalam 

melakukan 

sesuatu 

karena 

apabila ia 

salah 

bertindak, 

maka 

mamanya 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 
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akan 

memarahi 

dan 

memukul 

subjek 

Tadi kan 

kamu bilang 

kalau orang 

tuamu nggak 

bilang kalau 

mau bercerai. 

Setelah kamu 

tau, kamu 

gimana? 

Yang pasti sedih. Pasti 

dong sedih.. terus 

ngerasa kayak down 

banget kaget. Tapi 

prihatin juga sama 

mama karena kenapa 

kok tiba-tiba kayak 

gitu gitu lo. Ada 

masalah nggak pernah 

cerita. Ya mungkin 

mikirnya aku masih 

kecil jadi nggak 

pernah cerita sama 

sekali. Gitu. 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.PN 

Subjek 

merasa 

sedih, 

kaget, dan 

terpukul 

atas 

perceraian 

orang 

tuanya 

serta 

merasa 

prihatin 

terhadap 

mama 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

masih kecil 

sehingga 

mamanya 

tidak 

menceritak

an masalah 

padanya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Waktu tau 

orang tuamu 

bercerai, ada 

efeknya ke 

kamu nggak? 

Nggak naik kelas, 

sempet nggak naik 

kelas. Heem. Waktu 

kelas.. dua, kelas dua 

SMP 

PKN Subjek 

tidak naik 

kelas 

karena 

orang 

tuanya 

bercerai 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Mama papa 

cerainya? 

Ya kelas dua itu.    

Lalu yang 

kamu lakukan 

waktu tau 

Em… diem aja. 

karena nggak tau apa-

apa. Toh sebagai 

A.PN 

 

 

Subjek 

menilai 

pendapat 

Aspek 

penilaian 

diri 
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mereka cerai? anak.. apa mungkin 

sih didenger gitu sama 

mereka? Mereka cerai 

juga nggak pernah 

minta pertimbangan 

dari kami anak-

anaknya. Egois gitu 

menurutku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

dirinya 

sebagai 

anak tidak 

akan 

didengar 

oleh orang 

tuanya 

 

Subjek 

menilai 

orang 

tuanya 

egois 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Pernah nggak 

pengen nyoba 

ngobrol ke 

mama atau 

papa? 

Kenapa? 

Enggak. Nggak 

pernah. Papa sekarang 

kalau ngomong 

seadanya banget. 

Kalau butuh baru 

ngomong, gitu. Kalau 

mama dulu.. salah 

ngomong dikit aja 

udah mukul, 

ngelempar. Jadi aku 

lebih milih diem, gitu.  

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

Subjek 

lebih 

memilih 

untuk diam 

karena 

mamanya 

akan 

memukul 

jika subjek 

salah 

bicara 

 

Menurut 

subjek, 

papanya 

hanya 

berbicara 

saat 

membutuh

kan saja 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

WAWANCARA III : 05 November 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Perasaan 

yang muncul 

saat kamu 

harus 

Biasa aja. Ya.. tinggal 

pilih aja sih mana 

yang lebih penting. 

Aku orangnya tu.. 

M 

MK 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

mudah 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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memilih satu 

dari dua hal 

yang kamu 

sukai apa? 

gampang banget kok 

buat milih sesuatu. 

Nggak pake lama, 

nggak pake mikir gitu 

lah. Langsung pilih 

aja. 

 

A.PP 

memilih 

sesuatu 

dengan 

menimban

g 

kepentinga

n dari hal-

hal yang 

akan 

dipilih 

 

Aspek 

penilaian 

diri positif 

Kalau hobi, 

hobimu apa? 

Em main gitar, terus.. 

main HP, tidur. 

M 

KD 

Hobi 

subjek  

bermain 

gitar, HP 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Kalau diminta 

main gitar di 

depan orang 

lain, mau 

nggak? 

Kenapa? 

Em…. Hahaha.. nggak 

deh, nggak. Malu. 

Heem. Ya malu aja. 

Nggak.  

HDN Subjek 

menolak 

untuk 

menunjukk

an 

permainan 

gitarnya 

Pengharga

an diri 

negatif 

Kalau rencana 

yang udah 

kamu buat 

ternyata 

gagal, kamu 

gimana? 

Em biasa aja. Haha. 

Sering banget kok aku 

ngadepin situasi kayak 

gitu. Ya.. udah 

ngerencanain sesuatu, 

udah bikin rencana 

abis ini gini gini gini 

gini gini.. gagal, tiba-

tiba ada halangan gitu, 

ya biasa aja. Heem. 

Ya paling-paling bikin 

rencana lagi. Gitu aja 

sih.  

M 

MP 

Kerap 

menghadap

i perubahan 

membuat 

subjek 

terbiasa 

dan 

langsung 

membuat 

rencana 

baru 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Selama ini 

pernah ikut 

kegiatan 

nggak? Di 

sekolah atau 

di 

lingkungan. 

OSIS? 

Em nggak. Nggak 

pernah. Heem, nggak 

pernah. Apalagi, 

nggak tertarik sama 

sekali. Nggak, ribet. 

Nggak suka sih yang 

ribet-ribet gitu. 

M 

MK 

Subjek 

tidak 

tertarik 

mengikuti 

kegiatan 

karena 

tidak 

menyukai 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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hal-hal 

yang ribet 

Ribet karena 

apa? Kegiatan 

atau orangnya 

atau apa? 

Apapun. Orang-

orangnya juga.. aku tu 

orangnya nggak suka 

direpotin sebenernya. 

Apalagi kalau ikut 

kegiatan gitu pasti 

banyak.. banyak orang 

banyak kegiatan. Aku 

nggak suka aja ribet. 

Apalagi kalau anak-

anaknya gitu yang 

pasti ya, malah bikin 

tambah pusing ya. 

D 

MN 

Subjek 

menyataka

n dirinya 

tidak suka 

direpotkan 

oleh orang, 

tidak 

terlalu suka 

banyak 

kegiatan 

dengan 

banyak 

orang  

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Kenapa? Em.. nggak suka. Ada 

di banyak orang ada di 

keramaian gitu nggak 

suka aku. Iya lebih 

suka sendirian gitaran 

atau main HP 

ngegame gitu. 

M 

MK 

Subjek 

lebih 

memilih 

untuk 

sendirian 

dari pada 

berada di 

keramaian 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kalau kamu 

ketemu orang 

baru, apa 

yang kamu 

lakukan? 

Em… pilih diem sih 

sebenernya. Ketemu 

orang baru tu kan 

kikuk banget, ya aku 

takut garing aja sih 

sebenernya. Heem, 

jadi pilih diem. Ya 

udah. Jadi kayak.. 

ibarat e kalau orang 

Jawa bilang tu kayak 

gong gitu. Kalau 

nggak dipukul ya 

nggak bunyi. Kalau 

nggak di ajak 

omongan ya nggak 

ngomong. Aku kayak 

gitu orangnya. 

F.PN Subjek 

memilih 

diam dan  

takut untuk 

memulai 

pembicaraa

n dengan 

orang baru 

karena 

takut 

dinilai 

garing  

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Hal yang 

paling 

Em.. nggak ada. 

Nggak ada. Nggak 

PEP Subjek 

merasa 

Perasaan 

dan emosi 
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membuatmu 

takut apa? 

ada. Heem. Nggak 

ada. Kalau laper 

nggak ada makanan 

kali ya. Itupun masih 

bisa utang. Hahaha. 

Nggak ada sih 

sebenere. 

tidak 

memiliki 

ketakutan 

terhadap 

sesuatu 

positif 

Ada nggak 

perasaan yang 

sering muncul 

setiap harinya 

dan itu 

mengganggu

mu? Gelisah 

karena apa? 

Sering? Sejak 

kapan sering 

ngerasa gitu? 

Kalau 

seingetmu 

kapan mulai 

seperti itu? 

Em.. aku tu orangnya.. 

tiba-tiba gelisah gitu. 

Nggak tau kenapa 

tiba-tiba rasanya 

nggak enak, gelisah, 

bingung. Gimana ya, 

gitu lah. Nggak tau, 

nggak ada sebab 

apapun. Tiba-tiba 

kayak gitu. Ya sering 

banget. Gelisah, kayak 

seolah-olah tu ada 

yang ngejar gitu. 

Kebingungan, ya 

gitulah pokoknya. Em 

nggak tau ya, dari dulu 

kok udah dari dulu. 

SD.. SD.. SD belum 

deh kayaknya. 

PEN Subjek 

kerap 

dilanda 

perasaan 

gelisah dan 

bingung 

tanpa sebab 

yang jelas 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Lalu yang 

kamu lakukan 

saat perasaan 

itu muncul 

apa? 

Em.. yang paling 

sering ya paling game, 

main HP gitu, kalau 

nggak ya jalan-jalan 

keluar rumah. Ya udah 

gitu aja. 

PMD Jalan-jalan 

dan main 

game 

adalah hal 

yang 

dilakukan 

subjek 

untuk 

mengatasi 

perasaan 

tidak enak 

Pemaham

an diri 
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Boleh dong di 

ceritain 

pengalaman 

menyenangka

n bersama 

keluarga.. 

Em.. em em em em 

em… nggak ada 

kayaknya. Ya 

mungkin dulu waktu, 

dulu ya waktu mama 

sama papa belum 

cerai. Ya sering main 

bareng, jalan-jalan, 

terus em kalau nonton 

TV nonton bareng-

bareng nonton film 

gitu. Makan selalu di 

meja makan bareng-

bareng, doa bareng. 

Ya paling itu sih. 

LBR Sebelum 

perceraian, 

subjek 

mendapatk

an 

pengalama

n 

menyenang

kan 

bersama 

keluarga 

seperti 

bepergian 

bersama, 

menonton 

film serta 

berdoa dan 

makan 

bersama 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Tadi katanya 

nggak ada? 

Ya ya karena, setelah 

perceraian, setelah 

mereka cerai ya nggak 

ada yang nyenengin 

emang. Heem.  

PKN Perceraian 

orang 

tuanya 

membuat 

dirinya 

tidak lagi 

memiliki 

pengalama

n yang 

menyenang

kan 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Orang tuamu 

manjain kamu 

nggak sih 

dulu? 

Em.. dulu.. ya.. heem 

dulu. Kalau sekarang 

ya biasa aja. Malah 

kalau aku minta uang 

gitu dimarain, nggak 

cuman dimarain. Udah 

nggak dikasi, 

dimarain. 

PON Subjek 

dimarahi 

oleh orang 

tuanya jika 

meminta 

uang 

Peran 

orang tua 

negatif 

Dapat pujian 

dan dukungan 

dari mama 

papa nggak? 

Dukungan gimana 

nih? Oh…… enggak, 

nggak sih kayaknya 

ya. Soalnya ni kan 

PON 

 

 

 

Subjek 

tidak 

mendapatk

an 

Peran 

orang tua 

negatif 
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Misalnya 

kamu pengen 

sesuatu, terus 

mereka 

mendukung.. 

kayak, kayak kejadian 

dulu nih aku nggak 

naik kelas nih, ya 

respon papa sama 

mama biasa aja. Diem 

gitu. Malah adek sama 

masku yang nanyain 

kenapa kok nggak 

naik kelas gitu. Yah.. 

kalau dulu waktu 

mama.. masih sama 

papa masih belum 

pisah ya didukung 

heem. Tapi ya 

ndukungnya, paling ya 

dimotivasi aja. ya 

bagus bagus ya paling 

gitu lah…… Kalau 

sekarang kan sama 

mama juga nggak ada 

omongan nggak ada 

komunikasi sama 

sekali. Sama papa juga 

kalau ngomong 

seadanya banget 

apalagi mau dukung 

gitu lo.  

 dukungan 

maupun 

teguran 

untuk 

sesuatu 

yang ia 

lakukan 

Papa ngasih 

target yang 

harus kamu 

penuhi 

nggak? Kalau 

mama? 

Nggak tu. Nggak ada. 

Masku sih yang 

dikasih target. Nggak. 

Apalagi mama. 

PON Subjek 

tidak diberi 

target oleh 

orang 

tuanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Pernah nggak 

kamu 

dimarain, 

dimaki, atau 

diejek sama 

orang tuamu? 

Em… kalau dimarahi 

tu enggak ya. Tapi 

lebih parah sih 

menurutku dibanding 

dimarahi. Contohnya 

ni kayak kemarin aku 

nggak naik kelas itu, 

kayak yang tadi tak 

bilang. Mereka diem 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

orang 

tuanya 

mengacuhk

an dirinya 

yang tidak 

naik kelas 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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aja. nggak ada respon 

sama sekali, biasa aja. 

Aku malah ngerasa 

kayak mereka nggak 

peduli sama sekali gitu 

lo. Heem. Ya.. mereka 

diem aja.. masku sama 

adekku malahan yang 

nanyain tu.. Heem. 

Kalau temen-temen 

gitu ya kayak, orang 

normal tu jangankan 

nggak naik kelas.. em 

nilainya jelek aja 

dimarain banget. Tapi 

aku nggak sama 

sekali. Didiemin. Ya 

aku ngerasa itu lebih 

parah sih dibanding 

dimarahi. Tapi kan 

kalau kalau, dimarahi 

kan orang tua tu 

tandanya care gitu. 

Kalau didiemin gini 

kan kesannya mereka 

nggak peduli banget. 

Heem. 

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

mendapatk

an 

perhatian 

dari orang 

tuanya 

karena 

didiamkan 

saat tidak 

naik kelas 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Menurutmu 

kenapa kok 

mereka diem 

aja? 

Em….. nggak tau ya, 

mungkin mereka 

masih sedih karena 

perceraian, nggak tau 

sih sedih apa enggak. 

Ya mungkin lah. 

M 

MP 

Subjek 

memahami 

orang 

tuanya 

yang tidak 

mempeduli

kannya 

karena 

sedih 

akibat 

perceraian 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Kamu dikasih 

kesempatan 

untuk ambil 

keputusan 

Em… kesannya malah 

dibebasin banget sih. 

Kayak sekarang nih 

buktinya, aku 

PON Subjek 

merasa 

dibiarkan 

oleh 

Peran 

orang tua 

negatif 
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sendiri 

nggak? 

nganggur dibiarin aja. 

Aku pa, dulu pas aku 

bilang aku nggak mau 

lanjut kuliah, papa ya 

diem aja nggak ada 

respon gitu. Ya sampe 

sekarang nih aku 

nganggur masih 

didiemin. Heem. 

papanya 

dalam 

memilih 

jalan hidup 

Nggak mau 

kerja? 

Kenapa? 

Belum sih sejauh ini. 

Lebih ke.. nggak ada 

motivasi kali ya 

hahaha. Heem. 

TPK Subjek 

tidak mau 

bekerja 

karena 

tidak ada 

motivasi 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Kalau kamu 

ada masalah, 

cerita nggak 

ke mama atau 

papa? 

Kenapa? 

Enggak. Nggak 

pernah. Kalau ada 

masalah pilih tak 

simpen sendiri. Nggak 

pernah cerita ke 

temen-temen atau ke 

mas ke adek ke papa. 

Apalagi ke mama, 

nggak pernah. Em….. 

ya… nggak pengen 

aja. Hahaha. 

M 

MK 

Subjek 

lebih suka 

menyimpa

n 

masalahny

a sendiri 

dari pada 

menceritak

annya 

kepada 

keluarga 

maupun 

teman 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kalau kamu 

melakukan 

kesalahan, 

biasanya 

orang tuamu 

gimana? 

Kalau dulu.. kalau 

dulu dimarahi habis-

habisan, kesalahan 

gitu. Nggak cuman 

dimarahi, dipukul lah, 

dilemparlah gitu. 

Sama mama sih. 

Kalau waktu itu mama 

waktu, e e e waktu 

udah sering marah-

marah gitu lo ya. Em 

kalau sekarang setelah 

cerai malah didiemin. 

Ya sama kayak yang 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKP 

Papa 

subjek 

diam saja 

meskipun 

subjek 

melakukan 

hal yang 

benar 

maupun hal 

yang salah 

 

Subjek 

mendapatk

an 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

positif 



446 
 

tadi-tadilah nggak 

pernah ada omongan 

cuman didiemin aja. 

Mau salah mau bener 

didiemin. Paling yang 

ngingetin masku. 

perhatian 

dari kakak 

laki-

lakinya 

Ada nggak 

hal yang 

diajarkan oleh 

orang tua lalu 

kamu jadikan 

pedoman? 

Nah.. ada ada. Em.. 

dari alkitab sih. Jadi 

mama tu, mama papa 

tu selalu ngajarin buat 

mengampuni. Heem. 

Jadi kalau ada orang 

em.. ya intinya kalau 

ada orang berbuat 

jahat atau ada orang 

ngelakuin kesalahan 

sama kita gitu kita 

harus memaafkan. Ya 

itu tetep tak terapin 

sampe sekarang 

walaupun sulit banget 

emang, tapi tetep tak 

terapin. 

POP Subjek 

berusaha 

menerapka

n ajaran 

orang 

tuanya 

untuk 

selalu 

mengampu

ni orang 

yang 

melakukan 

kesalahan 

meskipun 

sulit 

Peran 

orang tua 

positif 

 

WAWANCARA V : 07 November 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Apakah kamu 

tergabung 

dalam 

organisasi? 

Enggak.. nggak.. 

nggak.. nggak apa ya, 

nggak suka aja. ribet 

soalnya. Orang-

orangnya malah.. aku 

ngerasa keganggu 

banget kalau ikut-ikut 

kayak gitu. Nggak 

tertarik juga sih. 

A.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

akan sangat 

tergganggu 

apabila 

mengikuti 

kegiatan 

berorganisa

si 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Kalau kamu 

sendiri, 

nyaman 

nggak sih ada 

Em kalau di rumah, 

sekarang ini ya. Kalau 

di rumah nyaman-

nyaman aja. Tapi 

PEN Subjek 

tidak 

merasa 

nyaman 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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di lingkungan 

sekolah dan 

rumah? 

Kenapa?  

kalau di sekolah.. 

enggak, nggak nggak 

nyaman. Apa ya 

mungkin karena 

banyak aturan ya di 

sekolah ya. Berasa 

banyak kamera yang 

ngawasi gitu. 

berada di 

lingkungan 

sekolah 

karena 

banyak 

aturan yang 

terlalu 

ketat 

Peraturan apa 

yang bikin 

kamu tidak 

nyaman? 

Nah… kalau di 

sekolah. Di sekolah ni 

contohnya kita ke 

sekolah harus pake 

seragam, itu aku udah 

nggak suka itu. Heem 

beneran. Terus untuk 

laki-laki rambut harus 

berapa senti, harus 

pake sepatu warna 

hitam, nggak boleh 

ngerokok di sekolah, 

padahal kalau kita 

lihat guru-guru pada 

bal bil bul bal bil bul 

gitu. Heem. Kalau di 

masyarakat itu aku 

nggak sukanya karena 

em mereka tu em 

banyak ngurusi 

kehidupan orang lain 

gitu. Ya tipikal orang 

Indonesia banget. 

Kalau ada orang bener 

disalahain kalau ada 

orang salah ya tambah 

disalahin gitu. 

KNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN 

Subjek 

merasa 

tidak 

nyaman 

dengan 

kebiasaan 

lingkungan 

yang suka 

mencampu

ri urusan 

orang lain 

 

Subjek 

merasa 

tidak 

nyaman 

berada di 

sekolah 

karena ada 

guru yang 

melanggar 

peraturann

ya sendiri 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

Pernah 

ngalami 

konflik di 

sekolah dan 

di rumah? 

Em nggak pernah. Ya 

sebenernya aku ni 

orangnya lebih suka di 

rumah, heem. Karena 

kalau main sama 

temen-temen tu.. ya 

apa ya ngerepotin 

D 

MN 

Subjek 

lebih suka 

berada di 

rumah dari 

pada pergi 

bersama 

teman 

Dinamika 

kelompok

negatif 
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banget lah. Em… 

mereka tu banyak 

banget maunya. Kayak 

misalnya ni aku nggak 

dateng sekali nih 

waktu mereka lagi 

main-main nih, 

biasanya aku dateng, 

kali itu aku nggak 

dateng tu, udah kayak 

dianggep kita nggak 

bolo lagi, kita nggak 

temenan lagi udahan 

gitu. 

karena  

teman-

temannya 

tidak akan 

mengangga

pnya teman 

lagi hanya 

karena 

subjek 

tidak ikut 

pergi  

Kalau di 

rumah? 

Nggak. Nggak ada.    

Kebiasaan 

dan norma 

apa yang ada 

di rumah? 

Ngaruh ke 

kamu nggak 

tuh aturan 

dari papa? 

Kalau di rumah, em.. 

mungkin.. papa sih. 

Papa tu nggak suka 

kalau aku ngajak 

temen perempuan gitu 

main ke rumah ya 

mungkin karena takut 

ya, takut aku ngapa-

ngapain. Iya. Nggak, 

nggak ngaruh apa-apa. 

BKK Subjek 

tidak 

diijinkan 

oleh 

papanya 

untuk 

membawa 

teman 

perempuan 

ke rumah 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

Kalau norma 

di lingkungan 

rumah? Kamu 

mau ikut 

kegiatan-

kegiatan 

nggak? 

Em…. Kayak ikut-ikut 

kegiatan gitu….. kalau 

di lingkungan kan 

harus, harus ikut 

kegiatan-kegiatan gitu 

lah. Em… kalau aku 

ya jelas nggak mau, 

yang dateng papa sih. 

   

Menurutmu, 

perilaku 

orang lain ke 

kamu gimana 

sih? 

Gimananya? 

Em… biasa aja sih. Ya 

soalnya aku kan 

orangnya cuek banget 

nih. Jadi.. mereka juga 

ya nggak nggak nggak 

apa ya namanya nggak 

terlalu gimana gitu 

sama aku. Nggak 

D 

MN 

Subjek 

menilai 

perilaku 

orang lain 

terhadapny

a 

cenderung 

tidak 

Dinamika 

kelompok 

negatif 
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nggak nggak peduli 

kali ya lebih tepatnya 

ya. 

peduli 

karena 

dirinya 

cuek 

Tapi punya 

temen kan? 

Ya.. ada.. semua 

temen. Tapi yang 

temenan banget tu 

nggak ada. Biasa aja 

gitu.  

   

 

WAWANCARA VI : 07 November 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Pernah jatuh 

cinta dan 

punya pacar? 

Pernah dong. Em.. ya 

waktu masa-masa 

sekolah pasti. 

   

Kalau 

ditolak? 

Pernah iya pernah. 

Em.. katanya sih 

katanya tu aku 

orangnya galak, kasar 

padahal kan aku lemah 

lembut gini. Hahaha. 

DON Subjek 

dinilai 

galak dan 

kasar oleh 

teman 

perempuan 

yang 

menolak 

cintanya 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

Perubahan 

apa yang 

terjadi saat 

kamu jatuh 

cinta? 

Ada. Ada. Em pas 

punya pacar ni ya. 

Em.. jadi lebih pede 

aja. Jalan gitu ada 

gandengannya ya.. 

karena laku gitu 

makanya pede. 

LPP Subjek 

merasa 

percaya 

diri saat 

memiliki 

pacar 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Kalau 

perubahan 

waktu di 

putusin ada? 

Em……………. apa 

ya.. em hahaha. Ya 

paling jadi males kali 

ya, males lagi gitu. 

LPN Subjek 

kembali 

malas saat 

tidak 

memiliki 

pacar 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri 

negatif 

Menurutmu 

kamu punya 

Belum. Belum. 

Karena untuk ukuran 

A.PN Subjek 

menilai 

Aspek 

penilaian 
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tubuh yang 

ideal nggak 

sih? 

laki-laki ni ya aku tu 

terlalu kurus 

orangnya. Kurus 

banget. 

tubuhnya 

terlalu 

kurus 

untuk 

seorang 

laki-laki 

diri 

negatif 

Memang 

tubuh yang 

menurutmu 

ideal seperti 

apa? 

Em.. ya untuk laki-laki 

tu harusnya yang ideal 

tu tinggi, kekar, 

berotot. 

DID Tubuh 

yang ideal 

ialah tinggi 

kekar dan 

berotot 

Diri ideal 

Kan kamu 

udah tinggi? 

Tapi kan masih kurus. 

Kalau kekar berotot 

kayak di Indonesia ni 

contohnya ada Deddy 

Corbuzier kalau di 

luar tu ada.. Dwayne 

Johnson the Rock.. em 

kayak gitu kan keren 

gitu macho 

keliatannya. Bagus 

kan keren. 

MRO Subjek 

ingin 

memiliki 

tubuh 

seperti 

yang 

dimiliki 

oleh 

seorang 

artis 

Indonesia 

dan 

Hollywood 

Meniru 

peran 

orang lain 

Pernah diejek 

karena bentuk 

tubuh? 

Ceritain dong. 

Terus 

reaksimu 

gimana? 

Pernah pernah. Heem. 

Dulu pernah diejek.. 

kok kayak tulang 

berjalan to, jadi ya.. 

em apa ya.. 

sebenernya aku biasa 

aja sih sebenernya, 

sebenernya. Tapi kan 

lama-lama sebel juga 

ya kalau di ejek-ejek 

gitu ya.  

DON Subjek 

pernah 

diejek 

seperti 

tulang 

berjalan 

karena 

tubuhnya 

yang kurus 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

Oke sekarang 

ke topik lain 

ya. Mapel apa 

yang kamu 

suka dan 

kuasai? 

Em… aku suka 

matematika 

sebenernya. Dulu 

waktu SD tu pernah.. 

ikut-ikut lomba gitu. 

Menang tu pas ikut 

lomba. Abis itu jadi 

PAP 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menjadi 

senang ikut 

lomba 

karena 

pernah 

memenang

Pengalam

an 

akademik 

positif 
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seneng ikut lomba 

gara-gara menang. 

Tapi setelah mama 

papa cerai, jadi nggak 

suka. Ya ngerasa 

nggak penting aja. 

ngapain.. buat apa 

gitu. 

 

 

PKN 

kan lomba 

 

Perceraian 

orang 

tuanya 

membuat 

subjek 

tidak lagi 

suka 

mengikuti 

lomba 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Kenapa kok 

jadi nggak 

suka? 

Ya.. em.. ya.. karena 

buat apa, mau 

banggain siapa lagi. 

Kalau lomba gitu kan 

bisa dipamerin ke 

mama papa ni aku 

menang gitu. Kalau 

sekarang? Ya gitulah.. 

HDN Subjek 

tidak lagi 

mau 

mengikuti 

perlombaa

n karena 

tidak ada 

yang bisa 

dibuat 

bangga 

Pengharga

an diri 

negatif 

Dulu waktu 

sekolah ikut 

ekstrakulikule

r apa? 

Em dulu waktu SD 

ikut, tapi waktu SMP, 

waktu SMA itu nggak 

lagi. Ya kecuali yang 

wajib ya kayak 

pramuka gitu. Tapi 

kalau diluar itu, kalau 

nggak wajib itu aku 

pilih nggak ikut. 

   

Kenapa? Males. PEN Subjek 

malas 

mengikuti 

kegiatan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau guru 

yang 

berkesan 

negatif atau 

positif buat 

kamu ada 

nggak? 

Kalau berkesan positif 

dulu waktu SD.. aku 

tu sebenernya kan 

orangnya nggak pinter 

matematika tuh, tapi 

dulu waktu SD tu 

guruku baik banget. 

Ngajari, dibimbing 

PAP 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menjadi 

suka mata 

pelajaran 

matematika 

karena ada 

seorang 

guru yang 

Pengalam

an 

akademik 

positif 
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gitu di nganu terus 

sampe akhirnya aku 

tertarik buat ikut 

lomba sampe menang. 

Padahal aku awalnya 

nggak, nggak pinter 

sama sekali dalam 

bidang matematika. 

Kalau yang berkesan 

negatif itu ada, guru 

agama. Waktu SD 

kan.. aku kan dulu 

sekolahku negeri 

waktu SD. Sekolah 

negeri itu pelajaran 

agamanya itu kan 

agama I  sedangkan 

aku K ni. Aku nggak 

nggak, nggak apa ya 

namanya.. nggak suka 

mata pelajarannya 

karena nggak sesuai 

sama ajaranku. Tapi 

dipaksa buat ikut. 

Waktu itu aku pernah 

bantah karena aku 

nggak suka, akhirnya 

aku dijemur, disuruh 

hormat matahari, 

hormat ke bendera 

menghadap matahari 

gitu. Ya udah. Terus 

ditendang, dilempar 

penghapus ya gitu lah.  

 

 

 

 

PKN 

baik dan 

membimbi

ng subjek 

 

Subjek 

mengingat 

dengan 

jelas saat 

guru 

agamanya 

saat SD 

menghuku

m subjek 

karena 

subjek 

tidak mau 

mengikuti 

pelajaran 

agama 

 

 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Guru agama 

ya itu? 

Kenapa kok 

membekas? 

Iya guru agama itu. Ya 

karena itu tadi 

hukuman-

hukumannya itu.  

   

Kalau guru 

yang 

memberi 

label ke kamu 

Em e e.. dulu ada.. 

guru bahasa inggris 

dulu. Dia bilang aku 

bodo banget. Hahaha. 

PAN Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 
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ada nggak? Iya. Ya mungkin 

karena itu aku sampe 

sekarang nih, sampe 

sekarang ini nggak 

pinter bahasa inggris. 

Ya jadi males aja liat 

guru yang ngajarin 

kayak gitu. 

pandai 

dalam 

pelajaran 

bahasa 

inggris 

karena 

pernah 

dikatai 

sangat 

bodoh oleh 

guru 

bahasa 

inggrisnya 

Oke. 

Sekarang apa 

yang kamu 

lakukan saat 

kesulitan 

dalam 

pelajaran? 

Ada guru 

yang bantuin 

nggak? 

Kalau guru ada yang 

bantu ada yang 

enggak. Heem. Kalau 

kesulitan ya misal 

dalam ujian kesulitan 

tinggal nyontek aja 

sih. Simpel aja. 

TPK Subjek 

akan 

mencontek 

apabila 

tidak dapat 

mengerjaka

n soal saat 

ujian 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Oke sekarang 

ganti topik 

lagi. Hobimu 

apa sih? 

Main gitar. M 

KD 

Subjek 

suka 

bermain 

alat musik 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Kalau 

sekarang tak 

minta main 

gitar mau 

nggak? 

Kenapa? Kan 

yang lihat 

cuman aku? 

Haha nggak. Enggak. 

Tetep aja. Malu.  

HDN 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menolak 

untuk 

menunjukk

an 

permainan 

gitarnya 

karena 

malu 

Pengharga

an diri 

negatif 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kamu unggul 

di bidang 

apa? 

Biasa aja sih. Ya biasa 

aja. nggak ada yang 

spesial gitu lo, yang 

unggul banget gitu 

nggak ada. Semua 

biasa aja.  

A.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

memiliki 

keunggulan 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 
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apapun 

Permainan 

gitarmu? 

Gitar juga cuman main 

yang biasa-biasa aja 

bisanya. 

A.PN Subjek 

menilai 

permainan 

gitarnya 

bukan 

sesuatu 

yang luar 

biasa 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

Kamu biasa 

mengekspresi

kan 

kemampuanm

u dimana? 

Di kamar. Jrang jreng 

jrang jreng gitu. Dulu 

waktu sekolah pernah 

sih ngeband. Jadi anak 

band gitu keren-

kerenan. Tapi nggak 

bertahan lama. Males 

soalnya. Anak-

anaknya juga bikin 

ribet malahan. 

KMT Subjek ikut 

kegiatan 

band untuk 

menyalurk

an hobi 

bermusikn

ya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Mau nggak 

kalau kamu 

diminta ikut 

mengisi 

pentas seni? 

Kenapa? 

Hahaha. Nggak nggak. 

Nggak. Hahaha. Malu. 

Em.. aku ni orangnya 

pemalu banget 

sebenernya. Nggak 

pede gitu apalagi 

suruh main gitar, 

suruh tampil di.. di di 

depan banyak orang 

gitu.. yang ada malah 

jarinya yang 

keplentot-plentot jadi 

fals fals gitu. 

HDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

 

 

 

 

Subjek 

enggan 

menunjukk

an 

kemampua

n 

bermusikn

ya di depan 

orang lain 

karena 

takut fals 

 

Subjek 

malu dan 

tidak 

percaya 

diri jika 

tampil di 

depan 

orang 

banyak 

Pengharga

an diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Emang 

pernah 

Ya.. tapi.. kalau 

disuruh.. em nampilin 

PAN Subjek 

pernah 

Pengalam

an 
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kejadian? 

Apa cuman 

takut aja? 

gitar di depan.. pas 

pelajaran seni budaya 

nih, ayo yang bisa 

main gitar, main gitar. 

Disuruh main gitar 

malah jadinya fals 

fals. Dulu pernah. 

membuat 

suara fals 

saat 

bermain 

musik di 

depan kelas 

sehingga 

membuatn

ya malu 

akademik 

negatif 

Oke. Kalau 

besok ujian 

nih, hari ini 

perasaanmu 

gimana dan 

apa yang 

kamu 

lakukan? 

Em.. biasa aja sih. 

Tergantung mood. 

Kalau mood ya belajar 

kalau nggak mood ya 

enggak. Ya.. biasa aja. 

Belajar nggak belajar 

ya sama aja. Kalem 

ajalah. 

PEP Subjek 

dapat 

mengendali

kan 

perasaanny

a saat akan 

menghadap

i ujian 

Perasaan 

dan emosi 

positif 
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Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Ceritakan 

mengenai 

dirimu, siapa 

kamu dan 

ingin menjadi 

apa? 

Em… em namaku 

Galih. Aku anak 

kedua dari tiga 

bersaudara. Saudaraku 

semuanya laki-laki. 

Em orang tuaku cerai 

waktu aku kelas 2 

SMP, sekarang.. 

tinggal sama papa. 

Aku tinggal di Bmn S. 

Em… boleh dibilang 

waktu perceraian em 

mama papa.. jadi titik 

balik terbesar iya 

dalam hidupku. Jadi 

titik balik terbesar 

gitu. Yah sejak itu aku 

dipaksa semacam 

dipaksa, ya bukan 

semacam tapi memang 

LBA 

 

 

 

 

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merupakan 

anak kedua 

dari tiga 

bersaudara. 

Orang 

tuanya 

bercerai 

saat subjek 

kelas 2 

SMP dan 

tinggal 

dengan 

papanya di 

kota S 

 

Subjek 

memaksa 

diri untuk 

menerima 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 
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dipaksa oleh keadaan.. 

untuk menerima 

semua yang terjadi… 

em setelah perceraian 

kan pasti.. banyak 

banget tuh perubahan-

perubahan yang 

terjadi, dan itu berat 

buatku. Berat 

banget…. Tapi ya aku 

harus terima itu, harus 

terima semuanya.. 

Sebenernya aku benci 

banget sama mama 

papa karena 

perceraian yang pasti, 

karena mereka pisah. 

Aku benci banget. 

Tapi mau gimana-

gimana mereka ya 

tetep orang tuaku. Aku 

harus belajar buat.. 

maafin mereka. Ya 

mungkin itu deh. 

 

TPO 

 

 

 

 

 

 

 

MPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

perceraian 

orang 

tuanya  

 

Meskipun 

berat 

subjek 

belajar 

untuk 

menghadap

i dan 

menerima 

banyak 

perubahan 

yang 

terjadi 

setelah 

perceraian 

orang 

tuanya 

 

Subjek 

merasa 

benci 

terhadap 

kedua 

orang 

tuanya 

karena 

mereka 

bercerai, 

namun 

subjek 

berusaha 

untuk 

memaafkan 

kedua 

orang 

tuanya 

 

Menerima 

perceraian 

orang tua 

 

 

 

 

 

Mampu 

berperilak

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kamu pengen 

jadi apa sih? 

Em.. untuk saat ini 

nggak pengen jadi 

apa-apa sih. Haha. Ya 

TTH Subjek 

tidak 

menetapka

Tidak 

memiliki 

tujuan 
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lagi.. ya pengen kayak 

gini aja. Nikmatin 

hidup kayak gini. 

n hal apa 

yang akan 

ia tuju 

hidup 

Oh iya aku 

penasaran, 

kenapa sih 

kok 

perceraian 

mama papa 

bisa jadi titik 

balik 

terbesarmu? 

Em…. Ya karena… 

gimana ya, karena 

dulu sebelum cerai 

sebelum ada apa-apa 

keluargaku nyaman 

banget. Ya aku feel 

homey banget ya di 

rumah. Nyaman 

banget. Keluarga juga 

nggak ada yang 

berantem, maksude 

mama papa juga 

nggak cekcok kayak 

yang terjadi.. ya 

nyaman banget… tiba-

tiba dalam satu 

jentikan jari, 

semuanya berubah. 

Ya… jadi….. em apa 

ya……………… hah.. 

setelah mereka cerai.. 

Ya kan mamaku terus 

pergi tuh, di rumah 

tinggal kami aja yang 

cowok-cowok. 

M 

MP 

Subjek 

menilai 

kenyamana

n di 

rumahnya 

hilang 

dalam 

sekejap 

saat 

perceraian 

orang 

tuanya 

terjadi 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Jadi ngerasa 

itu adalah 

perubahan 

besar ya.. 

Iya dong. Yang 

dulunya hangat eh 

tiba-tiba sekarang 

ngerasa jadi kayak 

perang dingin gitu 

dirumah. Papa juga 

ngomongnya 

seadanya. Mama lost 

contact. Biasanya 

kalau pagi-pagi tu ya, 

kalau pagi-pagi 

bangun tidur gitu.. di 

rumah baunya tu bau 

masakan gitu… waktu 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

Subjek 

menilai 

keadaan di 

rumahnya 

seperti 

sedang 

perang 

dingin 

 

Subjek 

kehilangan 

kontak 

dengan 

mamanya 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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siang pulang sekolah, 

itu kan capek, laper eh 

udah ada makanan. 

Tapi sekarang.. em ya 

bangun pagi nggak 

ada apa-apa. Paling 

masak mie. Ya udah. 

Jadi ngerasa beda 

banget gitu. Ya. 

dan 

komunikasi 

dengan 

papanya 

rendah 

Oke, kita 

ganti topik aja 

ya. 

Menurutmu 

sosok ideal 

itu seperti 

apa? 

Em.. em.. aku lebih 

cenderung ke fisik sih. 

Sosok ideal yang 

fisiknya bagus tu 

kalau menurutku 

kalau, ya kayak yang 

aku bilang. Ada 

Deddy sama si The 

Rock. Itu menurutku 

bagus badannya untuk 

ukuran cowok. 

DID Sosok ideal 

menurut 

subjek 

adalah 

yang 

memiliki 

fisik yang 

bagus 

Diri ideal 

Oke kalau 

lebih ke diri? 

Sifat dan 

lainnya? 

Kalau untuk sifat, 

untuk yang lain aku 

lebih suka jadi diri 

sendiri sih. Aku lebih 

suka kayak gini ini. 

Mau kerja kek mau 

nganggur mau ngapain 

ya semua keputusan 

ada di tanganku. 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

senang 

karena 

dapat 

menjadi 

dirinya 

sendiri 

yang dapat 

mengambil 

keputusan 

untuk 

bekerja 

maupun 

tidak 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

Kalau sejauh 

yang kamu 

tau, menurut 

orang lain 

kamu seperti 

apa? 

Em…. Em menurut 

orang lain aku cuek. 

Aku orangnya cuek, 

em pemarah. Tapi 

ramah.. kayaknya sih, 

kayaknya sih ramah. 

Hahaha. Ngira-ngira 

aja gitu. 

DON 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menyadari 

bahwa 

dirinya 

dinilai cuek 

dan 

pemarah 

oleh orang 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 
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lain 

 

 

 

Pernah ambil 

keputusan 

sendiri? 

Ya. Sering. Sering 

banget. 

   

Pernah nyesel 

sama 

keputusan 

yang kamu 

ambil nggak? 

Oh.. nggak. Nggak 

pernah. Semua 

keputusanku, mau 

gimana-gimana aku 

nggak boleh nyesel. 

Gitu.  

MPK Subjek 

tidak 

pernah 

menyesali 

keputusan 

yang ia 

buat 

Mampu 

berperilak

u 

Oke. Kalau 

sosok yang 

kamu tiru, 

ada nggak? 

Orang tua, 

guru? 

Bagus 

apanya? 

Em… nggak ada sih 

karena sejauh yang tak 

liat.. nggak ada yang 

bagus di mataku. Ya 

semuanya. Nggak ada, 

nggak ada apa ya. Ya 

mungkin nggak ada 

sosok yang pantes 

buat tak tiru kali ya. 

Aku lebih suka jadi 

diriku sendiri. 

TRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.TP 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

menyataka

n bahwa 

dirinya 

tidak 

meniru 

peran 

orang lain 

karena 

tidak ada 

yang 

pantas 

untuk ia 

tiru 

 

Subjek 

lebih suka 

menjadi 

dirinya 

sendiri dari 

pada 

meniru 

orang lain 

Tidak 

meniru 

peran 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

Kamu 

memperhatika

n kesehatan 

pribadimu 

nggak? 

Kenapa dan 

Memperhatikan… 

dalam jangka waktu 

dekat ini lo ya berarti? 

Iya, memperhatikan 

heem. Em apa ya 

karena aku punya 

HDP 

 

 

 

 

 

Subjek 

memperhat

ikan 

kesehatan 

pribadi 

 

Pengharga

an diri 

positif 
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apa? kayak yang aku 

sebutin kemarin. Aku 

punya body goals dan 

em aku mengusahakan 

itu dengan olahraga 

dan makan sehat. 

Dulu, dulu ni  aku 

orangnya susah banget 

buat, buat makan gitu 

susah banget.. 

makanya kurus. Tapi 

sekarang mau nggak 

mau ya aku harus 

ngusahain dikit-dikit 

makan. Makan 

makanan sehat lo ya 

berarti bukan jajan. 

MTH 

 

 

 

 

 

 

PMD 

Subjek 

memiliki 

bentuk 

tubuh yang 

ingin 

dicapai 

 

Subjek 

memahami 

bahwa 

sukar 

makan 

membuat 

tubuhnya 

menjadi 

kurus 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

 

 

 

Pemaham

an diri 

Kemampuan 

apa yang 

kamu 

terapkan di 

setiap 

harinya? 

Kemampuan.. 

kemampuan paling 

ya.. main gitar.. oh iya 

terus aku ni orangnya 

sebenernya on time. 

Heem aku orangnya 

on time. Jadi misal 

kalau aku janjian 

ketemu atau mau 

kemana gitu, ke gereja 

atau kemana.. ya aku 

pasti on time 

datengnya, tepat 

waktu.  

KMT Subjek 

menerapka

n 

kemampua

nnya untuk 

tepat waktu 

dan 

bermain 

gitar dalam 

keseharian 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kalau ada 

orang yang 

melanggar 

norma atau 

aturan 

pribadimu, 

bagaimana 

reaksimu dan 

apa yang 

kamu 

lakukan? 

Reaksiku.. ya bodo 

amat sih. Ya selama 

selama itu nggak 

nggak merugikan aku 

ya… bisalah 

mentolerasi. Tapi 

kalau soal norma.. 

menurutku itu hak 

setiap orang sih mau 

ngikutin atau enggak. 

Ya.. karena mau 

KNL Subjek 

bersikap 

tidak 

peduli 

terhadap 

orang lain 

yang 

melanggar 

aturan 

namun 

subjek baru 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 
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gimana-gimana yang 

menentukan dia tu 

melanggar atau nggak 

kan ya sebenernya 

penilaian orang lain. 

Tapi kalau, kalau 

orang itu me.. 

melanggar wilayahku.. 

wilayah yang dalam 

tanda kutip ni ya. Itu 

baru.. ya minimal aku 

datenginlah buat 

ngasih tau, buat 

ngomongin gitu. 

akan 

bertindak 

jika ia 

dirugikan 

Kamu udah 

menerima 

dirimu 

seutuhnya 

belum sih? 

Atau masih 

banyak 

tuntutan? 

Terima tu udah.. em 

tapi yang pasti aku 

mau mengubah diri 

jadi lebih baik lagi. 

Kalau soal tuntutan, 

kalau tuntutan ya soal 

fisik itu tadi dan yang 

aku pengen ni ya, aku 

pengen banget aku 

nggak nggak, apa ya 

namanya.. nggak 

ngulangi yang orang 

tuaku lakukan. 

Bercerai. 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

 

 

 

 

 

 

M 

MK 

 

 

 

 

 

 

IMP 

Subjek 

sudah 

menerima 

dirinya 

namun 

ingin 

mengubah 

dirinya 

menjadi 

lebih baik 

lagi 

 

Subjek 

menuntut 

dirinya 

untuk 

memiliki 

fisik yang 

bagus 

 

Subjek 

ingin 

dirinya 

tidak 

melakukan 

kesalahan 

orang 

tuanya di 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

 

 

 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 
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masa depan 

Kamu ni 

pengen dilihat 

orang lain 

seperti apa 

sih? 

Em.. ya kayak gini. 

Kayak aku sekarang 

gini. Em.. orang yang 

nggak kebanyakan 

aturan lah, nggak 

banyak bacot, nggak 

banyak omong. Tapi 

sukanya langsung 

action gitu. Aku 

nggak suka banyak 

omong emang 

orangnya. 

HPO Subjek 

ingin 

dilihat oleh 

orang lain 

sebagai 

dirinya 

yang 

sekarang 

Harapan 

individu 

dipandang 

orang lain 

Boleh di 

ceritakan 

nggak, 

keputusan 

yang kamu 

pernah ambil 

dan kamu 

bertanggung 

jawab atas 

keputusanmu 

itu? 

Bisa. Em dulu dulu 

nih. Waktu SMP. Aku 

pernah, nggak cuman 

pernah sih, sering. 

Aku pilih, aku ambil 

keputusan buat bolos 

sekolah dan aku tau 

konsekuensinya 

bakalan di.. ya paling 

berat bisa dikeluarin 

dari sekolah atau 

nggak naik kelas.. dan 

aku juga males-

malesan gitu sekolah.. 

dan bener, ujung-

ujungnya aku nggak 

naik kelas. Tetep di 

kelas 2 gitu. Tapi, aku 

nggak nyesel sama 

sekali. Setelah nggak 

naik kelas, aku tetep 

masuk sekolah 

walaupun tetep di 

kelas 2 aku tetep 

masuk. Ya udah. Gitu 

aja. Maksude kan ada 

orang tu, ada tipe 

orang yang malu tuh 

karena dia nggak naik 

M 

MK 

Subjek 

memutuska

n untuk 

membolos 

dan 

menerima 

konsekuens

i dari kerap 

membolosn

ya tersebut 

yaitu tidak 

naik kelas 

serta 

menghadap

inya 

dengan 

tidak 

pindah 

sekolah 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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kelas terus dia pindah 

sekolah gitu. Kalau 

aku enggak, tetep 

pede. 

Ada nggak 

hal-hal yang 

diajarin 

agama dan 

kamu jadikan 

pedoman 

hidup? 

Diaplikasikan 

nggak ke 

sehari-hari? 

Ada. Ya kayak 

kemarin yang aku 

bilang. Soal 

mengampuni. Mau 

gimana-gimana, mau 

gimana-gimana sebisa 

mungkin aku nggak 

boleh buat nyimpen 

dendam terus tetep 

mengampuni. 

Diusahakan, iya. 

PRD Subjek 

berusaha 

untuk 

mengampu

ni orang 

lain dan 

tidak 

menyimpa

n dendam 

Pengalam

an religius 

dan diri 

Tujuan 

hidupmu apa 

sih? 

Berat ya. Hahaha. 

Em… apa ya.. untuk 

saat ini, untuk saat ini 

ni… nggak tau. Masih 

random banget gitu 

rasanya. Heem. Masih 

belum tau mau jadi 

apa, mau ngapain. 

Belum kepikiran. 

TTH Subjek 

belum 

memikirka

n tujuan 

hidupnya 

Tidak 

memiliki 

tujuan 

hidup 

Kenapa kok 

belum 

kepikiran? 

Ya masih nyaman aja, 

masih menikmati yang 

saat ini.  

   

Kalau sama 

perubahan, 

suka nggak? 

Em.. suka sih enggak 

sebenernya. Tapi 

sebenernya kalau ada 

sesuatu yang berubah 

tu aku dah biasa 

banget. Jadi misalnya 

gini aku punya 

rencana, hari ni mau 

gini, abis ini gini, abis 

ini gini eh tiba-tiba 

berubah. Ya udah buat 

rencana baru lagi. 

Gitu. Ya udah gitu aja, 

nggak mau ribet aku 

ni orangnya. 

M 

MK 

Subjek 

tidak 

menyukai 

hal-hal 

yang rumit, 

sehingga 

saat 

menghadap

i perubahan 

subjek 

langsung 

membuat 

rencana 

baru 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 
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Kalau yang 

terjadi nggak 

sesuai 

harapanmu. 

Reaksimu 

gimana dan 

apa yang 

kamu 

lakukan? 

Em kalau kecewa pasti 

ya, pasti kecewa. Tapi 

ya mau gimana lagi. 

Aku kecewa pun 

nggak ada akhir yang 

baik gitu lo. Tetep aja 

nggak ada yang 

berubah. Ya udah 

terima aja 

semuanya……………

……………………… 

sering banget udahan, 

pengennya ini ternyata 

yang terjadi ini. Tapi 

ya lagi-lagi aku biasa 

aja, tetep terima gitu 

lo maksudnya. 

M 

MP 

Menurut 

subjek, 

kecewa 

karena ada 

keadaan 

yang 

berubah 

tidak akan 

mengubah 

apapun, 

karena itu 

subjek 

menerima 

semuanya 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Kalau kamu 

sendiri puas 

nggak sih 

sama dirimu? 

Puas. Heem puas 

banget. Karena aku 

bisa.. jadi diriku 

sendiri. Nggak perlu 

niru orang lain gitu. 

Aku lebih puas jadi 

diri sendiri. 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

senang dan 

puas 

karena bisa 

menjadi 

diri sendiri 

tanpa 

meniru 

orang lain 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

Kalau sama 

yang terjadi 

di 

sekelilingmu, 

keluarga, 

temen-temen.. 

Em.. ya.. belum. Ada 

puasnya ada 

enggaknya. Heem. 

Belum puas seutuhnya 

lebih tepatnya. 

   

Boleh dong 

sebutin 

perilaku 

positif dan 

negatifmu 

apa. 

Em.. perilaku positif.. 

aku ni orangnya 

ramah. Ini beneran 

beneran, beneran 

ramah. Nggak tau sih 

orang lain nangkepnya 

gimana, tapi 

menurutku aku 

orangnya ramah. 

Nggak nggak 

F.PP Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

ramah, 

tidak 

pendendam 

namun 

cuek 

Faktor 

penilaian 

diri positif 
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pendendam gitu, 

nggak punya dendam. 

Kalau kalau 

negatifnya, aku 

orangnya cuek. Cuek 

banget, nggak peduli. 

Ya orangnya apa ya, 

bodo amat gitu lah, 

ada apa gitu. Ya gitu 

aku kayak gitu. 

Oke terakhir, 

sifatmu yang 

menonjol apa 

sih? Kenapa? 

Em… orangnya, aku 

ni orangnya meletup-

letup gitu, pemarah. 

Gampang marah. 

Nggak tau ya kenapa. 

Tapi emang aku 

orangnya pemarah.  

PEN Subjek 

memiliki 

emosi 

marah yang 

meluap-

luap 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

WAWANCARA VIII : 09 November 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu 

melakukan 

perencanaan 

untuk 

beraktivitas 

nggak? 

Sehari, 

sebulan, 

setahun? 

Ya heem. Tapi perhari 

sih sebenernya. Heem. 

Jadi mau, hari ni mau 

ngapain, mau kemana 

gitu. Gini-gini aku 

pengacara lo. 

Pengangguran banyak 

acara. Hahaha. 

MPP Subjek 

membuat 

rencana 

aktivitas 

dalam 

sehari 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

Kamu suka 

ikut kegiatan 

di sekolah 

atau di rumah 

nggak? 

Kenapa? 

Enggak, nggak suka. 

Nggak tertarik. Ribet. 

Heem, ikut-ikut 

kegiatan tu ribet 

banget. Em nggak 

cuman ribet sih tapi 

apa ya, kalau ikut 

kegiatan gitu kan 

semacam ngontrak, 

kita tu dikontrak gitu 

kan. Kita terikat 

KNL Subjek 

tidak 

tertarik 

mengikuti 

kegiatan 

lingkungan 

yang rumit 

dan terlalu 

mengikat 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 
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banget gitu, na aku 

nggak suka kayak 

gitu.  

Kamu besok 

mau kerja apa 

sih? Kenapa? 

Aku pengen jadi 

pengusaha. Wirausaha 

gitu. Em karena kalau, 

aku mikirnya dari sisi 

negatif sih. Karena 

kalau, kalau, kalau 

jadi orang kerja 

dikantor atau yang 

punya atasan gitu 

brati.. yang pertama 

mereka terikat banget, 

diiket banget. Kamu 

harus gini, kamu harus 

gini gini gini. Selain 

itu.. setiap hari harus 

diatur, sedangkan aku 

orangnya nggak suka 

banget kalau diatur. 

Aku pengen jadi 

pengusaha karena free, 

bebas, terserah mau 

ngapain.  

IMP Subjek 

merasa 

dirinya 

adalah 

orang yang 

bebas 

sehingga 

ingin 

menjadi 

pengusaha 

yang tidak 

terikat 

terhadap 

sesuatu  

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

Kalau 

kemampuan? 

Main gitar.     

Ada orang 

yang bantu 

kamu 

mengasah 

main gitar 

nggak? 

Ada. Dulu aku pernah 

les kok, les gitar. Iya, 

tapi sekarang main-

main sendiri, nggak 

les lagi.  

KMT Subjek 

mengasah 

kemampua

n gitarnya 

dengan 

mengikuti 

kursus 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kamu tau itu 

kemampuanm

u, tapi nggak 

mau 

nunjukin, kan 

pernah les, 

brati jago. 

Nggak, nggak. Nggak 

juga kok, nggak jago 

kok, biasa aja 

mainnya. Heem. 

HDN Subjek 

menilai 

permainan 

gitarnya 

biasa saja 

Pengharga

an diri 

negatif 

Kamu punya Em… saat ini belum D Subjek Dinamika 
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hubungan 

spesial apa 

sama teman? 

Kayak gitu 

gimana? 

 

ada sih. Ya apa ya, 

belum kepengen aja 

buat kayak gitu kayak 

gitu. Menjalin 

hubungan gitu belum 

kepengen aja.  

MN belum 

memiliki 

keinginan 

untuk 

menjalin 

hubungan 

dengan 

teman 

kelompok

negatif 

Terhadap 

lawan jenis? 

Apapun.    

Emang kalau 

sama temen 

nggak main? 

Betah ya di 

rumah? 

Em.. nggak. Aku 

nggak suka kayak 

gitu. Em, diajak 

nongkrong-nongkrong 

gitu nggak terlalu 

suka. Lebih suka di 

rumah, main game 

atau main-main gitar 

gitu. Iya. 

M 

MK 

Subjek 

lebih 

memilih 

untuk 

nyaman 

berada di 

rumah dari 

pada pergi 

bersama 

teman 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kalau boleh 

tau, kenapa 

sih kok nggak 

kepengen 

main sama 

temen? 

Em.. apa ya, kenapa 

ya.. ya nggak suka aja 

sih sebenernya. 

Heem.. nggak suka 

kumpul-kumpul gitu 

nggak suka. 

   

Kenapa? Apa 

ada kebiasaan 

mereka yang 

nggak kamu 

suka? 

Kenapa? 

Em.. apa ya.. kalau 

menjalin pertemanan 

tu kan, ada semacam 

hubungan timbal balik 

gitu dan aku nggak 

suka kayak gitu. 

Em…. apa ya.. ni 

kayak kemarin aku 

bilang ni, misalkan 

hari ini aku ikut 

nongkrong sama 

mereka, terus 

besoknya aku nggak 

ikut. Dah besoknya 

nggak dianggep, kamu 

bukan temenku lagi 

KNL Subjek 

tidak 

menyukai 

hubungan 

pertemanan 

yang 

membutuh

kan timbal 

balik 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 
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gitu. Heem. 

Masak cuman 

karena itu? 

Iya. Ya sebenere 

banyak hal lain sih. 

Kayak ngajak-ngajak 

kegiatan gitu-gitu aku 

nggak suka. Ujung-

ujungnya larinya ke 

duit. 

   

Pernah punya 

masalah berat 

sama temen? 

tapi nggak 

anti banget 

kan? Kalau 

diajak main 

tetep mau? 

Em… masalah berat 

nggak pernah sih. 

Nggak. Tergantung 

mood, tergantung 

mood. 

PEP Subjek 

mengandal

kan 

perasaanny

a sebagai 

acuan 

untuk 

menentuka

n sesuatu 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Sekarang ini 

tergabung di 

organisasi? 

Enggak. Nggak. 

Hahaha. Em.. ribet. 

Ikut organisasi gitu tu 

ribet banget. Mana 

orang-orangnya kan.. 

kalau organisasi gitu 

kan brati ada 

bawahan, ada atasan. 

Ya sama kayak yang 

di kantor tadi. Nggak 

suka, aku nggak suka 

disuruh-suruh gitu. 

Terus.. ya males ajalah 

pokok ikut kegiatan-

kegiatan kayak gitu. 

em………… apa ya.. 

kalau misal kayak 

ikut, semacam 

organisasi gitu, 

semacam kadang-

kadang tu……. 

Sometimes kompetitif 

banget. Ya 

kompetitifnya nggak 

penting gitu lah 

D 

MN 

Adanya 

persaingan 

tidak sehat  

membuat 

subjek 

enggan 

mengikuti 

kegiatan 

berorganisa

si 

Dinamika 

kelompok 

negatif 
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pokoknya. Heem 

persaingan. Jadi kayak 

misale gini. Dalam 

satu organisasi kan 

mesti banyak isi-

isinya. Misalnya kamu 

di bidang ngurus 

makanan, keamanan, 

terus ada ketuanya. 

Ada semacam 

pemimpinnya na 

anggota-anggotanya tu 

pada cari muka ke 

leadernya, 

kompetitifnya kayak 

gitu. nggak suka. Jadi 

kita semacam dipaksa 

untuk bermuka dua. 

Memang nggak harus, 

tapi kan kalau kita 

nggak melakukan itu, 

kita semacam 

dianggap buruk, 

dianggap nggak kerja, 

dianggap apapun.  

Kok bisa 

menyimpulka

n seperti itu 

apa pernah 

ikut 

organisasi? 

Dulu pernah sekali. 

Na dari situ….. dulu 

waktu SMP aku 

pernah ikut OSIS. Na 

terus tau gimana isi-

isinya kayak gitu. 

Mereka pada cari 

muka sama ketua 

OSIS gitu. Terus aku 

keluar dari situ, ya 

nggak keluar terang-

terangan gitu enggak, 

tapi aku nggak pernah 

ikut lagi. 

PKN Subjek 

pernah 

mengalami 

persaingan 

tidak sehat 

saat 

mengikuti 

kegiatan 

organisasi, 

sehingga 

membuatn

ya tidak 

ingin ikut 

lagi 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Oke. Kalau 

hubunganmu 

sama temen-

Em…. em… baik 

sebenernya. Kayaknya 

sih baik. Hahaha. 

M 

MK 

Meskipun 

cuek, 

subjek 

Mampu 

mengambi

l 
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temen gimana 

sih? 

Em… karena aku 

sendiri nih, aku ni kan 

orangnya cuek, tapi 

walaupun aku cuek, 

aku sebisa mungkin 

gimanapun caranya 

buat ngindari masalah, 

jadi menghindari 

konflik. Ya aku 

anggap itu baik-baik 

aja karena aku nggak 

pernah punya masalah. 

berusaha 

untuk 

mengindari 

konflik 

dengan 

teman 

keputusan 

Ada nggak 

temen yang 

nggak suka 

sama kamu? 

Kayaknya ada. 

Kayaknya ada, 

karena.. mungkin 

karena aku terlalu 

cuek ya. Terus waktu 

aku marah tu, 

mungkin tindakanku 

atau omonganku tu 

nyinggung mereka 

gitu mungkin ada.  

D 

MN 

Menurut 

subjek, ada 

teman yang 

tidak 

menyukain

ya karena 

sikapnya 

yang cuek 

dan 

pemarah 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Last question. 

Kamu 

bahagia 

nggak sama 

dirimu dan 

hidupmu? 

Gimana 

emang? 

Bahagia. Ya. Bahagia. 

Ya bahagia. 

Keduanya. Em tapi 

kalau.. ya aku masih 

nggak bahagia di… 

apa ya.. kalau untuk 

hidupku sendiri aku 

bahagia. Tapi untuk 

kehidupanku, aku 

masih belum puas dan 

belum bahagia 

memang. Lagi-lagi ya 

karena keluarga yang 

nggak lengkap. Ya 

udah. Bahagia dan 

tidak bahagia.  

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

sudah 

bahagia 

dengan 

hidupnya 

sendiri 

meskipun 

belum 

bahagia 

jika 

mengingat 

keluargany

a yang 

tidak utuh 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 
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TRIANGULASI : 30 September 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Sekarang ini 

sebagai 

siapanya G? 

Sepupunya G.    

Hubunganmu 

sama G 

gimana? 

Deket. Deket banget.    

Berarti tau ya 

kalau orang 

tuanya 

bercerai? 

Tau dong, kan papaku 

yang jadi saksi orang 

tuanya G pas cerai. 

   

Waktu orang 

tuanya cerai, 

reaksinya G 

gimana? 

Waktu itu G keliatan 

marah sih dari pada 

sedih , cuman 

namanya laki-laki 

mana mau kan cerita, 

gengsi. Tapi setauku, 

gara-gara orang 

tuanya cerai dia jadi 

nggak naik kelas sih. 

Dia berubah gitu abis 

orang tuanya cerai. 

Sebelumnya kan 

orangnya nyenengin, 

ya kayak orang-orang 

biasalah, tapi sekarang 

jadi lebih suka sendiri. 

Aku inget banget pas 

itu dia sempet bilang 

kalau males sekolah, 

eh nggak taunya jadi 

nggak naik kelas. 

DKN 

 

 

 

 

 

 

PKN 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

 

Subjek 

marah 

terhadap 

perceraian 

orang 

tuanya 

 

Perceraian 

orang 

tuanya 

membuat 

subjek 

berubah 

sikap dari 

yang 

menyenang

kan 

menjadi 

penyendiri 

dan malas 

untuk 

belajar 

sehingga 

tidak naik 

kelas 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

Pernah curhat 

soal orang 

tuanya 

nggak? 

Curhat soal orang tua 

nggak pernah, cuman 

dulu bilang kalau dia 

kecewa berat sama 

PEN Subjek 

menyataka

n bahwa 

dirinya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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orang tuanya, udah 

cuman bilang gitu aja. 

kecewa 

berat 

terhadap 

orang 

tuanya 

G ini fleksibel 

atau kaku sih 

orangnya? 

Dia fleksibel banget 

orangnya. Mungkin 

karena nggak 

pedulian, jadi enteng 

aja orangnya. Kesini 

ayok, kesana ayok, 

nggak jadi ayok. 

Nggak baperanlah. 

MPK Subjek 

adalah 

individu 

yang 

mudah 

menyesuai

kan diri 

dalam 

keseharian 

Mampu 

berperilak

u 

G ini 

orangnya 

seperti apa 

sih? 

Dia itu orangnya 

nggak pedulian, 

gampang kesulut 

emosi apalagi kalau 

sama hal yang nggak 

dia suka, tapi peka. 

Peka sama situasi gitu. 

Dia tau kapan harus 

kayak gini atau gitu. 

PEN 

 

 

 

PEP 

Menurut 

triangulasi, 

subjek 

adalah 

orang yang 

cuek dan 

mudah 

marah 

namun 

peka 

dengan 

keadaan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Hal apa yang 

kamu suka 

dan tidak 

suka dari G? 

Yang tak suka dari dia 

itu perhatian sama 

keluarga, apa-apa di 

rencanain, nggak suka 

basa basi. Kalau yang 

nggak tak suka itu anti 

sosialnya, dia ni pilih 

nggak punya temen 

karena riweh. Riweh 

tu repot, terus 

ngrusuhi gitu. Jadi 

pergi kalau nggak 

sama mas atau 

adeknya ya sama aku. 

A. 

OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

ON 

 

 

 

Triangulasi 

melihat 

subjek 

adalah 

individu 

yang 

memperhat

ikan 

keluargany

a 

 

Subjek 

memilih 

untuk 

menarik 

diri dari 

Pandanga

n orang 

lain positif 

terhadap 

individu 

 

 

 

 

 

 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 
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MPP 

lingkungan 

karena 

merasa 

direpotkan 

oleh teman 

 

Subjek 

selalu 

merencana

kan segala 

sesuatu 

individu 

 

 

 

 

 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

Pernah lihat 

G marah? 

Liat dia marah? 

Sering, tapi marahnya 

dia tu diem. Kan 

keliatan tu kalau 

emosi tapi ditahan, 

jadi ngeri banget deh. 

A. 

ON 

Subjek 

kerap 

marah dan 

menahan 

emosinya 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 

Menurutmu 

dia ini punya 

umur yang 

seimbang 

sama umur 

psikologisnya 

nggak? 

Menurutku dia ni 

dewasa sih, nggak 

kayak anak kecil. Jadi 

seimbang ya. Mungkin 

karena orang tuanya 

cerai itu ya, jadi dia 

yang berdiri buat 

dirinya sendiri kan. 

M 

MP 

Subjek 

adalah 

individu 

yang 

dewasa 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Pernah pergi 

bareng 

nggak? Bisa 

ambil 

keputusan 

nggak dia ni? 

Em seringnya dia yang 

ngajak sih. Oh iya dia 

ni paling nggak suka 

kalau di atur-atur. Jadi 

ya kalau kemana-

mana, makan apa dan 

lain-lain dia yang 

mutusin. Makanya 

nggak punya pacar dia 

hahaha mana ada yang 

tahan ama dia. 

M 

MK 

 

 

 

 

Subjek 

cenderung 

suka 

mengatur 

dan 

memutuska

n segala 

sesuatunya 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kalau kamu 

lihat, dia ada 

perbedaan 

sikap nggak 

ke orang-

orang 

Perbedaan sikap.. 

paling ya ke keluarga 

sama orang lain sih. 

Ke papanya juga 

diem, tapi kalau ke 

mas sama adeknya 

DKP 

 

 

 

 

 

Subjek 

memiliki 

kepedulian 

dan 

perhatian 

kepada 

Keadaan 

keluarga 

positif 
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tertentu? care sih. Na kalau ke 

orang lain kayak 

tetangga sama temen 

gitu, nggak peduli 

banget. 

 

 

D 

MN 

keluargany

a 

Subjek 

memiliki 

sikap acuh 

tak acuh 

terhadap 

orang lain 

yang bukan 

keluargany

a 

 

 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

G ini percaya 

diri atau 

minder? 

Kalau menurutku ya 

dia ni pede tapi 

minder jadi campur-

campurlah, kadang 

pede kadang minder. 

Mindernya tu keliatan 

kalau pas ngomongin 

mamanya temennya 

sih. Misal temennya 

mamanya baik apa 

gimana, ntar dia 

bilang enak e punya 

mama baik. Gitu sih. 

PEN Subjek 

terlihat 

minder saat 

membicara

kan mama 

dari 

temannya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau 

bersosialisasi 

dia gimana? 

Bersosialisasi 

sebenernya pinter, tapi 

dianya milih nggak 

bersosialisasi. Nutup 

diri gitu. 

D 

MN 

Subjek 

pandai 

bersosialisa

si namun 

lebih 

memilih 

untuk 

menutup 

diri 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Ada nggak 

budaya yang 

mempengaruh

i G? 

Budaya rumah sih 

kayaknya. Udah dia 

orangnya nggak 

pedulian, papanya 

juga ngeralarang dia 

deket sama cewek 

kalau belum kerja. Ya 

udah bikin dia tambah 

nggak mau deket sama 

BKK 

 

Peraturan 

dari ayah, 

membuat 

subjek 

semakin 

menolak 

untuk 

memiliki 

hubungan 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 
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cewek. dekat 

dengan 

perempuan 

Keseharianny

a G gimana? 

Keseharian paling di 

rumah, nganggur dia. 

Seringnya ke 

gramedia sih, baca-

baca buku gitu kalau 

nggak main gitar. 

   

Pernah 

denger G 

mengeluh 

nggak soal 

apapun? 

Ngeluh? Em…. 

ngeluh terang-

terangan nggak sih, 

paling soal badannya. 

Dia kan suka di ejek-

ejek gara-gara 

pongkring, na kadang-

kadang dia ni bilang 

kok aku kurus banget 

yo jan payah. Gitu. 

A. 

TN 

 

 

 

F.TN 

Subjek 

kerap 

mengeluh 

karena 

memiliki 

tubuh yang 

kurus 

Aspek 

penerimaa

n diri 

negatif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

negatif 

Pernah tau dia 

ada masalah 

besar? 

Masalah yang tak tau 

paling pas mama 

papanya sering 

berantem itu, terus pas 

mama papanya cerai, 

sama pas nggak naik 

kelas. Masalah lain 

kayak temen gitu 

nggak tau, nggak 

pernah cerita dia. 

Kalau ngadepin 

masalahnya dia lebih 

ke diem tapi keliatan 

kalau emosi. Jadi iya 

bisa ngontrol 

emosinya gitu. tapi 

malah kasihan sih, 

soalnya dipendem 

sendiri kan. 

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

ON 

 

 

 

 

 

 

Orang tua 

subjek 

kerap 

bertengkar 

sebelum 

bercerai. 

Subjek 

tidak 

pernah 

menceritak

an 

masalahny

a kepada 

orang lain 

 

Triangulasi 

merasa 

kasihan 

kepada 

subjek 

karena 

selalu 

memendam 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 
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PEP 

masalah 

sendiri 

 

Subjek 

dapat 

mengontrol 

emosinya 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Menurutmu 

dia bersyukur 

nggak sama 

hidupnya? 

Kalau bersyukur 

nggak tau ya, mungkin 

yang tau dirinya 

sendiri, cuman kalau 

soal fisik tak rasa 

belum bersyukur sih, 

soalnya sering 

banding-bandingin 

badannya sama badan 

orang lain yang lebih 

kurus atau gendut. 

HDN Subjek 

kerap 

membandi

ng-

bandingkan 

tubuhnya 

dengan 

tubuh milik 

orang lain 

Pengharga

an diri 

negatif 

Terakhir, dia 

ini orang 

yang bahagia 

atau tidak? 

Kalau bahagia 

kayaknya belum ya. 

Diluarnya aja keliatan 

cengar cengir. Tapi 

aku sering liat dia 

ngelamun sambil 

mukanya ditekuk gitu. 

ntar kalau ditanya ya 

nggak bakal jawab. 

Selalu dipendem 

sendiri. 

A. 

ON 

Dimata 

triangulasi, 

kebahagiaa

n subjek 

hanya 

tampak 

diluarnya 

saja karena 

triangulasi 

kerap 

melihat 

subjek 

sedang 

termenung 

dan 

wajahnya 

terlihat 

sedih 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 
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Lampiran 1.4.Verbatim Subjek 4 

VERBATIM SUBJEK 4 

WAWANCARA I : 06 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Boleh 

diceritain 

nggak, 

keadaan 

keluargamu 

waktu kamu 

masa anak-

anak seperti 

apa sih? 

Oh kalau dari 

hubungan sama, sama 

rata sih. Maksudnya 

orang tua yang cowok 

atau yang cewek tu ke 

anak-anaknya 

perlakuannya sama. 

Nggak ada yang 

diistimewain. Terus, 

yang aku salut 

walaupun sekarang 

mereka pisah tu aku 

belum pernah 

sekalipun liat mereka 

bertengkar di rumah. 

Jadi, wong pisahnya 

itu aja aku nggak tau. 

Tiba-tiba waktu aku 

TK masuk SD kelas 

satu, itu papaku dah 

jarang pulang. Na 

disitu aku mulai 

penasaran tu SMP 

sampe akhirnya mama 

jelasin.  

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBA 

Subjek 

hidup di 

keluarga 

yang 

harmonis 

dan 

mendapatk

an 

perlakuan 

yang sama 

dari orang 

tuanya.  

 

Subjek 

tidak 

mengetahui 

kapan 

orang 

tuanya 

bercerai 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kepercayaan 

yang dianut 

keluarga apa? 

Agama? Katolik. Eh 

papa Islam. Mama 

Katolik. 

LBA Subjek 

beragama 

Katolik 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Kalau 

pendapatmu 

sendiri kamu 

percaya 

nggak? Sama 

Percaya sama? Em ya 

aku percaya agama tu 

kebenaran, pegangan, 

tapi aku nggak, nggak 

terlalu apa ya, saklek 

PRD Subjek 

percaya 

kalau 

agama 

adalah 

Pengalam

an religius 

dan diri 
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agama, 

Tuhan. 

banget gitu. 

Maksudnya harus 

yang religious banget 

gitu enggak. 

Maksudnya ya agama 

pedoman dan itu ada 

tempatnya sendiri gitu. 

Jadi misalnya nggak 

untuk diumbar atau 

segala macemnya lah. 

Apa lagi ya. Ya gitu 

sih. Intinya pencarian. 

Agama tu pencarian 

tentang kebenaran. 

kebenaran 

namun 

tidak mau 

mengumba

r 

Jadi dulu 

kamu ke 

gereja atau ke 

mana? 

Na ini dulu pas kecil 

tu, jadi kan aku babtis 

dewasa. Babtisku tu 

naik kelas enam SD. 

Tapi sebelum itu papa 

sama mama tu kayak 

ngasi aku ruang buat 

dikasi kebebasan. 

Kamu mau ikut papa 

atau mau ikut mama. 

Jadi tiap minggu aku 

ke gereja, tiap papaku 

sholat aku liat papaku 

sholat. 

LBA 

 

 

 

 

 

POP 

Subjek 

diberi 

kebebasan 

oleh orang 

tua untuk 

memilih 

kepercayaa

n atau 

agama 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

Peran 

orang tua 

positif 

Waktu kamu 

anak-anak 

seperti itu? 

Iya dan mereka berdua 

nggak nggak nggak 

pernah 

mempermasalah-kan 

satu sama lain gitu. 

Sampe akhirnya aku 

milih masuk Katolik. 

Mungkin karena 

faktor sekolahku ya. 

Sekolahku dari SD itu 

Katolik. Eh dari TK 

itu Katolik. Jadi 

mungkin karena 

kebiasaan di 

M 

MK 

 

 

 

 

 

 

KPL 

Subjek 

mampu 

mengambil 

keputusan 

di usianya 

yang masih 

kecil 

 

Kebiasaan 

berada di 

lingkungan 

tertentu 

mempenga

ruhi 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

 

Kebiasaan 

positif di 

lingkunga

n 
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lingkungannya. keputusan 

subjek 

Budaya 

dalam 

keluarga ada? 

Kalau yang ini tu 

bukan budaya sih 

lebih ke keluargaku tu 

kolot banget sama 

yang namanya 

pendidikan. Jadi 

gimanapun caranya 

kamu harus sekolah 

yang tinggi. Biar 

kamu bisa dapetin apa 

yang kamu mau gitu 

lo saking kolotnya, 

pokoknya sebagus 

apapun prestasimu, 

kalau itu diluar 

akademik itu nggak 

ada artinya. Hahaha 

hooh old school. 

DKN Keluarga 

subjek 

sangat 

memperhat

ikan 

pendidikan  

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Padahal kalau 

menurutmu 

gimana? 

Kalau menurutku, 

lebih baik mengikuti 

apa yang disukain aja 

sih sama si anak. 

Entah itu berhubungan 

dengan akademik atau 

non akademik. Yang 

penting bahagia 

hahaha. 

DID Menurut 

subjek 

orang tua 

lebih baik 

memberika

n 

kebebasan 

kepada 

anak untuk 

memilih 

yang anak 

sukai 

Diri ideal 

Kalau 

komunikasi 

sama orang 

tua gimana? 

Komunikasi sama 

orang tua.. lancar sih. 

Tapi kalau dulu waktu 

papa masih ada tu 

deketnya sama papa. 

Jadi kayak apa-apa tu 

harus ngajak beliau, 

terus kemana ngajak 

beliau. Kalau sama 

mama tu.. apa ya 

LBA Subjek 

dekat 

dengan 

papa 

sebelum 

perceraian 

orang 

tuanya. 

Setelah 

perceraian 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 
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malah, dia dia 

orangnya keras. 

Heem. Keras, disiplin. 

Padahal papaku yang 

tentara gitu lo. Papaku 

tu malah tipikal orang 

yang bebas. Dia dia 

nggak pernah 

sekalipun marah 

walaupun aku buat 

masalah. Misalnya di 

sekolah berantem, 

nggak buat PR atau 

segala macemnya gitu 

lo. Na mamaku tu 

orangnya beda. Malah 

sebaliknya haha gitu 

sih. Kalau dulu 

deketnya ke papa. 

Karena sekarang udah 

pisah ya ke mama. 

subjek 

dekat 

dengan 

mama 

Waktu orang 

tuamu pisah, 

kamu disuruh 

milih ikut 

siapa? 

Nah. Enggak. Itu 

bener-bener nggak tau 

kalau ternyata mereka 

udah pisah. 

LBA Orang tua 

subjek 

tidak 

memberita

hu subjek 

mengenai 

perceraian 

mereka 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Sedih nggak 

waktu 

nyadar? 

Awalnya nggak sedih 

sih. Janggal. Janggal 

misalnya kalau ngeliat 

tetangga sebelah 

rumah terus mainan 

sama papanya gitu 

kan. Kemana kemana 

atau mereka ada 

masalah, terus mereka 

wah aku punya papa 

ni dia bisa nyelesein 

masalah gitu. Nah 

mungkin yang 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

MP 

 

Subjek 

merasa 

janggal 

saat 

melihat 

teman yang 

bermain 

dengan 

papa 

 

Subjek 

terbiasa 

menyelesai

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

menerima 

perubahan 
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membuat aku sama 

mbak di rumah jadi 

lebih cepet dewasa itu 

karena kita terbiasa 

nyelesain masalah 

sendiri sih dari kecil. 

Karena kita juga 

kasian sama mama 

kan. Beliau ya udah 

lah, maksudnya udah 

capek di rumah, lagian 

masih kerja juga. Kita 

nggak mau nambahin 

beban. 

 

 

 

 

MPK 

 

kan 

masalahny

a sendiri  

 

Subjek 

memahami 

mamanya 

yang 

bekerja 

sehingga 

tidak mau 

menambah 

beban 

dengan 

masalah 

yang 

subjek 

miliki 

 

 

 

 

Mampu 

berperilak

u 

Kalau 

hubungan 

sama mbak 

gimana? 

Sama mbak, sama 

kayak keluarga biasa 

sih. Pasti kakak adek 

banyak cekcok. 

Apalagi selisih 

umurnya tiga belas 

tahun. 

LBR Usia subjek 

dan kakak 

perempuan

nya terpaut 

jauh 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Kalau jauh 

gitu bukannya 

malah jadi 

nggak cekcok 

ya? 

Cekcoknya tu karena, 

kadang obrolan kita tu 

nggak nyambung 

saking jauhnya. Jadi 

dia ngomongin apa 

bahasnya apa kan kita 

balesinnya gimana ke 

dia. Normal sih 

menurutku. 

   

Tapi deket 

kan? 

Deket. Deket. LBA Subjek 

dekat 

dengan 

kakak 

perempuan

nya 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Pernah ada 

acara bareng 

Nggak ada. Nggak ada 

hahaha. 
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keluarga? 

Liburan 

bareng gitu 

nggak 

pernah? 

Kalau bareng-bareng 

jarang. Kadang tu 

maksudnya nggak 

pernah lengkap gitu 

lo. Kadang papa, 

mbak, aku. Kalau 

nggak mama, mbak, 

aku. Kalau bareng 

kapan ya.. malah 

kayaknya nggak 

pernah sih. Haha 

selalu pisah. Selalu 

gitu. 

LBA Subjek 

tidak 

memiliki 

kenangan 

bersama 

kedua 

orang 

tuanya 

sekaligus 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Boleh 

diceritain 

nggak 

pengalaman 

menyenangka

n bersama 

keluarga? 

Sama 

keluarga inti? 

Pengalaman 

menyenangkan.. apa 

ya.. ini sebelum puber 

ya.. kalau.. apa ya.. 

mungkin kalau 

keluarga dari luar 

dateng sih. 

Maksudnya dari luar 

kota gitu dateng jadi 

kayak rame aja 

rumahnya haha. 

Nggak. Nggak ada. 

LBA Subjek 

tidak 

memiliki 

pengalama

n 

menyenang

kan 

bersama 

keluarga 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

Oke kalau 

pengalaman 

buruk? 

Pengalaman buruk.. 

sebelum 

puber………….nggak 

ada juga sih. Jadi tu 

kayak selepas papa 

pergi itu.. yo nggak 

nggak sebelum juga 

sih, eh nggak sesudah. 

Sebelum itu keluarga 

kita tu dingin gitu lo 

maksudnya ya oke kita 

punya kedeketan kalau 

kumpul gini ngobrol. 

Tapi habis itu kita 

punya kerjaan masing-

masing. Satu ngapain 

DKN Hubungan 

dalam 

keluarga 

subjek 

„dingin‟. 

Subjek 

merasa 

hubungan 

keluargany

a datar atau 

biasa saja.  

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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satu ngapain. Jadi 

dibilang jelek ya 

enggak, seneng banget 

ya enggak haha flat. 

Sebelum dan sesudah 

papa pergi. 

Kalau kamu 

mengartikan 

itu sebagai 

hal yang 

buruk atau 

menyenangka

n? 

Kalau mengacunya ke 

keluarga ideal buruk. 

Tapi kalau dianggap 

biasa aja ya biasa aja 

hahaha 

DKN Subjek 

merasa 

keluargany

a bukan 

keluarga 

ideal 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Emang 

keluarga ideal 

seperti apa 

sih? 

Ya kayak yang ada di 

buku PPKN lah. 

Lengkap, selalu ada, 

gitu kan, ngumpul, 

sharing bareng. Jalan-

jalan. Ya gitu hahaha 

DID Keluarga 

ideal 

adalah 

yang 

lengkap 

selalu ada, 

berkumpul 

jalan dan 

berbagi. 

Diri ideal 

Pernah tau 

nggak di mata 

keluarga 

kamu orang 

yang seperti 

apa? Garis 

itu? 

Nakal. Hahaha  dulu 

tu kan aku pas kecil tu 

pernah mau jadi 

pemain bola. Jadi 

kalau main bola tu 

sampe jam enam sore 

kalau enggak sampe 

setengah tujuh. Itu 

kadang nggak 

dibukain pintu. Ya 

paling bentar sih, 

ngasih pelajaran tok. 

Besok tapi gitu lagi. 

Intinya selalu 

mencoba menembus 

garis gitu lo hahaha. 

Aturan. Aturan 

keluarga. 

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kecil 

subjek 

selalu 

mencoba 

untuk 

melanggar 

peraturan 

yang dibuat 

oleh 

keluarga  

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

Temen di 

rumah ada 

Temen di lingkungan 

rumah.. kalau yang 

DMP Subjek 

memiliki 

Dinamika 

kelompok 
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nggak? deket, yang deket tu 

cuman dua orang. 

Kalau yang temen-

temen biasa ya 

banyak. Sampe 

sekarang masih deket 

hahaha. 

hubungan 

yang baik 

dengan 

teman-

teman  

positif 

Kalau di 

sekolah? 

Di sekolah banyak. 

Punya banyak temen. 

   

Pengalaman 

yang 

menyenangka

n? 

Uh banyak kalau sama 

temen. Na itu juga. 

Jadi mungkin 

semenjak papaku 

pergi, aku kan ngerasa 

kesepian di rumah. 

Jadi lebih sering main 

dan aku kayak lebih 

ngerasain kedekatan 

sama temen-temenku 

sih daripada sama 

keluarga sendiri. Jadi 

di situ kita seneng 

seneng bareng kadang 

susah susah bareng. 

Apa yang paling tak 

senengi tu sebenernya 

kalau habis main bola 

gitu misalnya kita 

nggak semuanya bawa 

uang terus semua yang 

bawa uang itu udah 

kita iuran beli minum 

beli es. Menurutku 

itu.. apa ya, sederhana 

tapi membekas banget 

sih kebersamaannya. 

Gitu. 

LBA 

 

 

 

 

 

 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMP 

Subjek 

merasa 

kesepian 

semenjak 

papanya 

pergi 

 

Subjek 

lebih dekat 

dengan 

teman-

teman dari 

pada 

keluargany

a 

 

Subjek 

mendapatk

an 

pengalama

n 

menyenang

kan dan 

kebersama

an dari 

teman 

sebaya  

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Sekarang 

masuk ke 

masa 

sekarang. 

Keadaan 

Sama mbak.. tambah 

deket karena mungkin 

aku punya keponakan 

ya punya mainan baru 

haha terus juga jadi 

LBA 

 

 

 

 

Subjek 

pernah 

hilang 

komunikasi 

dengan 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 
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keluarga 

seperti apa? 

nggak tau tambah 

akrab aja sih. Kalau 

sama mama.. ya deket 

karena beliau juga 

sering, ayo cepet lulus 

cepet lulus gitu lo 

hahaha biasa lah. 

Kalau sama papa 

mulai jalin 

komunikasi lagi. Jadi 

setelah selepas SD ya 

SMP lah itu bener-

bener lost contact. 

Hooh. Dulu lost 

contact. Aku nggak 

tau beliau dimana. 

Aku juga nggak tau 

beliau tau aku 

maksudnya aku masih 

disana apa enggak gitu 

lo. Jadi bener-bener 

ilang. Sampe ada 

kenalan keluarga yang 

waktu itu ketemu 

sama papa terus 

ngasih kontaknya. Na 

disitu mulai deket lagi. 

Pas SMA. 

 

 

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

DKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP 

papanya 

 

Subjek 

mulai 

menjalin 

komunikasi 

dengan 

papa saat 

SMP 

 

Subjek 

dekat 

dengan 

kakak 

perempuan 

karena 

keponakan 

barunya 

 

Subjek 

dituntut 

untuk 

segera 

lulus oleh 

mamanya 

 

 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

positif 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

positif 

Kamu tau 

hubungan 

mama dengan 

papa gimana?  

Nggak tau. Dua-

duanya tertutup banget 

sih kalau soal 

hubungan. 

PON Subjek 

merasa 

kedua 

orang 

tuanya 

tertutup 

Peran 

orang tua 

negatif 

Menurutmu 

dengan lihat 

mama papa 

seperti itu, 

berpengaruh 

ke kamu 

nggak? 

Ada. Pengaruh 

baiknya ada. Pengaruh 

buruknya ada. 

Pengaruh buruknya.. 

aku jadi takut buat 

menjalin hubungan 

terutama sama 

perempuan. Karena 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

kerja keras 

mama 

merupakan 

akibat dari 

kepergian 

papa 

Peran 

orang tua 

negatif 
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aku tinggal lama sama 

mama. Ngeliat mama 

sendirian berjuang 

gitu kesannya kan 

kayak papa 

menghilang. Terus 

nggak nggak bantuin 

sama sekali gitu lo. Itu 

aku takut menjalin 

hubungan sama 

perempuan itu karena 

aku takut ngulangin 

apa yang dilakukan 

papaku gitu lo. Jadi 

bener-bener.. mungkin 

lebih di.. bisa dibilang 

trauma ya daripada 

selektif. Itu sih. Kalau 

dampak baiknya ya 

hati-hati. Lebih hati-

hati kalau misalnya, 

jadi kalau misalnya 

mau deket sama 

perempuan ni, bener-

bener wah aku bisa 

nggak ya, bisa serius 

nggak ya gitu. 

Bayang-bayang 

ketakutannya itu sih 

yang bikin jadi was-

was haha buruknya 

lebih berat. 

 

PKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceraian 

orang tua 

membuat 

subjek 

menjadi 

trauma dan 

takut untuk 

menjalin 

hubungan 

dengan 

lawan 

jenis. Jika 

akan 

memulai 

hubungan 

dengan 

lawan jenis 

subjek 

akan 

merasa 

takut dan 

berhati-hati 

jika dirinya 

mengulang 

kesalahan 

yang 

dilakukan 

oleh 

papanya 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenapa? Aku dah nemuin 

duniaku. Jadi 

kebetulan kemarin 

juga udah buat 

penerbitan 

independent sama 

temenku. Udah nulis 

terus mulai berani 

ngeluarin ke media. 

Jadi apa ya, lebih 

M 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

belum mau 

menjalin 

hubungan 

dengan 

lawan jenis 

karena 

ingin 

menekuni 

hobinya 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 
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fokus ke diriku sendiri 

sih. Ya kadang kalau 

ngeliat E di datengin 

pacarnya ya pengen. 

Pengen mesti pengen 

ada tapi ya nggak jadi 

kebutuhan gitu lo. Ya 

nanti dulu lah nanti 

dulu mesti. Hahaha. 

 

HDP 

 

Subjek 

mulai 

menekuni 

hobinya. 

Subjek 

memutuska

n untuk 

lebih 

memperhat

ikan diri 

sendiri 

sebelum 

memiliki 

pacar lagi 

 

Pengharga

an diri 

positif 

Oke. Kalau 

kepercayaan 

yang dianut 

sekarang? 

Hahaha agama? Di 

KTP masih Katolik 

sih. Tapi semenjak 

cuti kemarin nggak tau 

aku jadi males, males 

ke gereja. Jadi kayak 

apa ya kalau dibilang 

nyalahin Tuhan juga 

ketinggian bahasanya. 

Tapi gimana kayak, 

aku nggak ngerasain 

impact sih sampe 

sekarang aku 

beragama tu 

dampaknya buat aku 

apa terus kalau nggak 

beragama juga apa 

gitu. Na mulai dari 

situ aku mulai 

definisiin kalo ya 

agama tu sebuah 

pencarian gitu lo. 

Ketika orang udah 

berhenti di satu titik 

dan menemukan 

kebenaran itu ya nanti 

dia pasti akan berjalan 

PRD Subjek 

menjadi 

malas ke 

gereja 

semenjak 

cuti kuliah. 

Subjek 

beranggapa

n bahwa 

dirinya 

sedang 

berada 

dalam fase 

pencarian 

kebenaran 

Pengalam

an religius 

dan diri 
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disitulah. Dan 

sekarang aku 

menyebut faseku 

pencarian hahaha 

nggak berani bilang 

atheis atau Katolik. 

Nggak. Bingung sih 

masihan. 

Kalau budaya 

dalam 

keluarga? 

Yang sekarang? Apa 

ya.. mama lebih sering 

nyuruh pulang sih 

sekarang. Maksud-nya 

kalau ada kesempatan 

libur ya pulang. 

Pulang mungkin ya 

kangen ya. Padahal 

dulu pas SMA ya 

enggak. Dari SMA 

udah pergi dari rumah. 

SMP masih sama 

mama. SMA di 

seminari. Sekarang 

jadi kayaknya lebih 

lebih pengen sering 

deket-deket gitu lo.  

POP Kedekatan 

subjek 

dengan 

mamanya 

mulai 

terjalin 

Peran 

orang tua 

positif 

Kalau 

kamunya 

gimana? 

Aku hahaha lagi-lagi 

biasa aja sih 

perasaannya. 

Maksudnya kalau ada 

kesempatan suruh 

pulang iya aku pulang. 

Udah. Sampe di 

rumah ya paling main, 

soalnya ketemu mama 

tu kalau di rumah sore. 

Sore sampe malem, 

malem aku keluar. 

Pagi aku jaga rumah 

bersih-bersih. Gitu sih. 

PEN Subjek 

merasa 

biasa saja 

saat ibunya 

ingin lebih 

dekat 

dengan 

subjek 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Kalau sama 

papa? 

Sama papa.. oh 

ketemuan yang 

terakhir taun kemarin 

POP Subjek 

mulai 

menjalin 

Peran 

orang tua 

positif 
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itu mulai diajak 

keliling ke tempat 

saudara-saudaranya 

yang dari papa. Jadi 

mulai dikenalin gitu. 

Jadinya tau oh 

ternyata saudaraku 

juga ada disini disini 

gitu. Sama sih beliau 

juga mungkin lebih 

pengen mengenalkan 

aku ke orang baru 

keluarga baru gitu. 

hubungan 

yang dekat 

dengan  

papanya 

Acara sama 

keluarga? 

Kayaknya udah sulit 

sih kalau sekarang. 

Udah punya dunianya 

masing-masing. 

Terutama mama sama 

papa sih. Kalau 

misalnya aku sama 

mbak kan pasti sama 

mama. Kalau papa kan 

soalnya udah punya 

keluarga lagi juga 

hahaha jadi udah 

susah dan tanggung 

jawabnya dia kan 

mungkin lebih banyak 

juga. 

LBR Subjek 

jarang 

menghabis

kan waktu 

bersama 

keluarga 

karena 

kesibukan 

masing-

masing 

anggota 

keluarga 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Kalau 

pengalaman 

menyenangka

n bareng 

keluarga ada 

nggak? 

Waktu mbakku punya 

anak sih. Jadi kan aku 

P. Jadi dia mulai 

tanya-tanya. Nih kalau 

anak umur segini gini 

normal nggak sih, 

mulai tanya-tanya. 

Terus ada acuannya 

nggak sih buat anak 

kayak gini biar dia 

nanti gini gini gini. 

Mulai cerewet sih, 

disitu akhirnya mulai 

KMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKP 

Subjek 

menggunak

an 

kemampua

n yang 

dimiliki 

untuk 

menolong 

kakak 

perempuan

nya 

 

Kehadiran 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 
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deket walaupun anak 

yang pertama nakal 

hahaha dia bilang 

kayak aku pas kecil. 

Jadi lebih itu sih. 

Kehadiran ponakanku 

bener-bener nambah 

kehangatan keluarga. 

heem. Dulu kan pas 

aku pergi mungkin ya 

masih kesepian lah ya. 

Terus sekarang kan 

kayak udah, udah ada 

gantinya, udah ada 

kesibukan. Mbak sama 

mama. 

keponakan 

subjek 

menambah

kehangatan 

keluarga 

keluarga 

positif  

Kalau 

pengalaman 

buruk? 

Pengalaman buruk.. 

aku belum dapet 

apresiasi sih atas 

pencapaianku diluar 

akademik. Mungkin 

yang tak sayangin dari 

keluargaku tu itu. 

Nggak punya pikiran 

yang terbuka gitu lo. 

Itu sih sampe 

sekarang. Makanya 

misi utamaku 

sekarang mungkin 

kayaknya harus 

nyelesain dulu oke 

habis itu aku bebas. 

Prioritasnya sekarang 

ya S1 dulu lah.  

MPP 

 

 

 

 

 

PKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

memberi 

target 

untuk diri 

sendiri 

 

Subjek 

merasa 

belum 

mendapat 

apresiasi 

dari 

keluarga 

atas apa 

yang telah 

subjek 

capai  

 

Subjek 

menyayang

kan 

keluargany

a yang 

tidak 

berpikiran 

terbuka 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 



491 
 

 

 

 

 

PAP 

atas hal-hal 

diluar 

akademik 

 

Tekanan 

akademik 

dari 

keluarga 

membuat 

subjek 

berjuang  

 

 

 

 

Pengalam

an 

akademik 

positif 

 

 

 

Berarti 

interest-mu 

sama 

jurusanmu 

beda ya atau 

memang mau 

melebarkan 

sayap? 

Em gimana ya.. P tu 

lebih ke minat sih 

kayaknya. Nggak 

minat juga. Rasa ingin 

tau. Jadi kok kayaknya 

asik ya. Maksudnya 

dengerin orang cerita 

terus kita tau-tau wah 

ini orang kena ini nih 

gitu hahaha analisanya 

itu lo. Terus kalo 

enggak bisa, sekarang 

malah aku ada minat 

di P, tapi di 

pendidikan. 

Maksudnya ya kita 

taulah sistem 

pendidikan di 

Indonesia kan masih 

terlalu kolot. Nah 

disitu aku mencoba 

memberi kontribusi 

gitu lo nantinya 

dengan dengan ilmu P 

ku ini. Itu sih. 

M 

KD 

 

 

 

MPP 

 

 

 

 

IMP 

Subjek 

menyadari 

kemampua

nnya 

dibidang 

ilmu P dan 

berencana 

untuk 

menerapka

n 

kemampua

nnya untuk 

kepentinga

n umum 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

 

Perencana

an dan 

persiapan 

diri 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

 

Jadi dulu 

awalnya 

nggak minat? 

Enggak, aku ke 

Semarang cuman 

pengen liat Lawang 

Sewu hahaha ya udah 

ternyata. Dulu tu pas 

SMA, U tu dateng ke 

PAN 

 

 

 

 

DKN 

Tidak 

adanya 

dukungan 

dari 

keluarga di 

bidang 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

 

Keadaan 
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sekolahku, expo. 

Terus mereka 

mulailah, P nya kan 

bagus aku penasaran 

tanya-tanya terus juga 

aku tau kan Lawang 

Sewu dengan 

keangkerannya juga 

ciunya haha terus ya 

udah lah Semarang 

lah. Karena emang 

kalau aku milih sastra, 

ya pasti keluarga juga 

klasiklah. Kamu mau 

jadi apa. Gitu sih. 

akademik 

membuat 

subjek 

memilih 

jurusan 

yang tidak 

diminati 

keluarga 

negatif 

Kalau jadi 

jurnalis atau 

wartawan? 

Jadi wartawan tu 

malah setelah kuliah. 

Jadi passionku tu nulis 

SMA, nulis tapi belum 

minat jadi wartawan, 

nulis tok. Masuk P 

ketemu orang baru 

terus dapet referensi 

dari mereka bacaan-

bacaan gitu terus 

akhirnya nemuin 

sendiri kok kayaknya 

asik ya jadi wartawan. 

M 

KD 

 

 

 

 

 

M 

MK 

Subjek 

mengetahui 

kemampua

nnya dalam 

bidang 

sastra 

 

Subjek 

mampu 

memilah 

siapa yang 

membantu 

mengasah 

kemampua

nnya 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

 

 

 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kalau 

sekarang nih 

menurut 

keluarga 

kamu ini 

orang yang 

seperti apa? 

Kayak mama. Banyak 

yang bilang anggota 

keluargaku itu aku 

kayak mama. Keras 

kepalanya. Na ini juga 

mungkin yang buat 

kedekatanku sama 

mama nggak, nggak 

bisa sedekat kayak 

orang-orang pada 

umumnya itu karena 

mungkin sama-sama 

PON 

 

 

 

F.PN 

Menilai 

dirinya 

memiliki 

watak 

keras 

kepala 

seperti 

mama 

membuat 

subjek 

merasa 

tidak bisa 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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keras ya. Jadi 

misalnya ada, ya 

misalnya nilaiku jelek 

nih semester ini terus 

aku mulai jelasin ini 

ini ini. Aku nyantai 

terus tiba-tiba mama 

keras, kalau engga 

mama yang nyantai 

tiba-tiba aku yang naik 

hahaha na disitu 

kadang tu mbak jadi 

jembatan yang lebih 

bisa meng-

komunikasikan gitu lo. 

dekat 

dengan 

mama 

 

 

Punya temen 

nggak di 

lingkungan 

kos? 

Heem, punya. 

Lumayan. 

DMP Subjek 

memiliki 

teman di 

kos 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Kalau di 

kampus? 

Di kampus.. di P tu, 

nggak seberapa sih 

kalau di P. Yang 

banyak tu di FAD. 

Nggak tau kenapa aku 

tu kalau di FAD tu 

kayak ngerasa homey 

aja sih. Dari 

lingkungan-nya dari 

anak-anak nya. Kalau 

di P ngerokok aja 

nggak boleh gitu 

hahaha.  

KNL Adanya 

peraturan 

tertentu 

membuat 

subjek 

tidak 

nyaman 

dan 

memperse

mpit 

hubungan 

pertemanan 

di 

fakultasnya 

Kebiasaan 

negatif 

lingkunga

n 

Kalau waktu 

SMA? 

Temen pas kecil. Di 

sekolah banyak. 

Apalagi kita asrama 

kan. 

   

Katanya dulu 

alim ya? 

Gimana sih 

emang? 

Heem hahaha  

walaupun aku nggak 

ada minat di seminari 

tu tapi.. aku nggak 

pernah ngelanggar 

A.PP 

 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

selalu 

menaati 

Aspek 

penilaian 

diri positif 
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aturan. Aku belum 

ngerokok. Dulu SMA 

tu belum ngerokok. 

Begitu keluar kelas 

dua na itu mau UN. 

Persis. Maksudnya 

kan keluar kelas tiga. 

Na baru ngerokok tu 

pas mau UN. 

peraturan 

yang ada   

Kok 

dikeluarin 

kenapa? 

Dikeluarin. 

Motivasinya kurang 

kata pembimbing 

rohaniku. Nggak tau 

ya gimana cara 

mereka mengukur 

motivasi orang gitu 

kan. Aku juga bingung 

tiba-tiba dikeluarin 

haha aku juga heran 

sih, yang lain keluar tu 

kan jelas. Aku disitu 

kerasa kayak..  jadi 

pas diumumin nih 

gini, adep-adepan 

sama pembimbing 

rohani itu dia bilang 

kamu nggak 

dilanjutkan itu, ini 

becanda nggak ya. 

Tapi tak tunggu sampe 

akhir, dia nggak 

ngomong apa-apa. Ya 

terimakasih sudah 

bertahan disini. Ya 

romo. Akhirnya aku 

keluar. 

PAN Subjek 

pernah 

dikeluarka

n dari 

seminari 

karena 

dinilai 

tidak 

memiliki 

motivasi 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

Berarti kamu 

juga nggak 

ingin buat 

lama-lama 

disitu ya? 

Mamaku yang maksa. 

Jadi tu aku sebenernya 

mau masuk JB SMA. 

Tapi mama mungkin 

karena ngeliat aku 

masih kekanak-

PON Subjek 

dipaksa 

oleh 

mamanya 

untuk 

masuk ke 

Peran 

orang tua 

negatif 
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kanakan ya jadi 

mikirnya udahlah 

nggak usah yang jauh-

jauh dulu di PB aja. 

Ya udah lah. 

sebuah 

institusi 

yang tidak 

subjek 

inginkan 

Pengalaman 

menyenangka

n sama 

teman? 

Jadi kan gedung kita 

tu kepisah, seminari 

sama sekolah umum. 

Gurunya tu dari SMA 

umum, tapi kalau 

ujian kita dateng ke 

SMA mereka. Hooh 

jadi satu. Na waktu itu 

pernah tu kejadian 

mau tawuran. Kita sih 

berani-berani aja ya 

kita laki semua kan 

hahaha na disitu tu 

uniknya jadi walaupun 

ada konflik tapi ketika 

ada satu kena masalah 

sama orang luar wah 

kita temenan lagi 

hahaha. 

LBR Subjek 

memiliki 

hubungan 

pertemanan 

yang 

menyenang

kan 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Jadi 

pengalaman 

menyenangka

n ya? 

Kebersamaannya gitu. 

Terus kalau sepak bola 

hampir tiap hari sepak 

bola pasti ada yang 

berantem. Entah antar 

kelas, antar angkatan. 

DMP Subjek 

mendapatk

an rasa 

kebersama

an dari 

teman 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Berantem itu 

nyenengin? 

Enggak, kalau itu 

enggak sih. Buruknya. 

Aku nggak pernah. 

Ngerasain suasana 

kelas nggak enak aja 

gitu. Temen sekelas 

ada yang berantem pas 

olahraga. Jadi kelas 

yang biasanya rame 

jadi diem gitu. Satu 

hepi hepi semua, satu 

kena masalah murung 

DMP Hubungan 

pertemanan 

yang erat 

membuat 

subjek 

menjadi 

setia kawan 

Dinamika 

kelompok 

positif 
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semua. Serunya disitu 

sih. 

Waktu 

kuliah? 

Menyenangkan. 

Ketemu orang-orang 

yang satu pemikiran 

sama satu passion sih. 

Ya nggak harus satu 

passion tapi ada orang 

yang bener-bener 

jalani hobinya gitu. 

Misal wah aku suka 

gambar jadi dia masuk 

DKV. Aku selalu 

seneng gitu liat orang 

yang berani jadi 

dirinya sendiri 

nampilin apa yang dia 

suka. Dari situ aku 

nggak peduliin 

akademiknya jelek 

atau bagus gitu nggak 

peduli sih. Intinya aku 

bahagia sama orang-

orang kayak gitu. 

Karena ngerasa kita 

sama bro hahaha 

M 

MK 

 

 

 

 

 

MPK 

Subjek 

memahami 

dimana 

letak 

kebahagiaa

n dirinya 

 

Subjek 

mengharga

i 

kemampua

n orang 

lain 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

Mampu  

berperilak

u 

Kalau 

buruknya? 

Buruknya.. nggak ada. 

Belum ada. Sampe 

sekarang belum ada 

sih. 

   

Jadi ejekan di 

kelas ga 

buruk ya? 

Enggak sih. Mungkin 

itu kelebihannya orang 

cuek ya. Maksudnya 

aku selalu mikir kalau 

orang gitu tu, ya orang 

berhak punya opini 

masing-masinglah. 

Dan mereka 

seharusnya 

bertanggung jawab 

gitu lo sama opininya. 

Mungkin mereka 

F.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

MP 

Subjek 

menilai 

sikap 

cueknya 

merupakan 

kelebihan 

yang 

dimiliki 

 

Menurut 

subjek, 

setiap 

Faktor 

penilaian 

diri positif 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

menerima 

perubahan 
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belum kenal atau 

emang bawaannya 

gitu. Tapi aku nyantai-

nyantai aja sih 

nganggepnya hahaha 

orang 

berhak 

untuk 

berpendapa

t mengenai 

dirinya. 

Subjek 

menanggap

i dengan 

santai 

orang yang 

menilainya 

negatif 

Punya pacar 

nggak? 

Nggak.    

Kalau 

perjalanan 

asmaramu 

gimana? 

Jatohnya.. na ini yang 

bikin aku heran. 

Nggak tau kenapa aku 

selalu menjalin 

hubungan sama orang-

orang yang latar 

belakangnya sama. 

Broken. Ternyata 

setelah deket ni, 

setelah cerita-cerita 

ternyata dia broken, 

yang pertama tu aku 

masih nganggep ah 

kebetulan yang kedua 

itu gitu lagi dan 

posisinya di kedua-

duanya aku selalu jadi 

kayak yang momong 

gitu lo. Setelah aku 

pikir-pikir mungkin 

disitu apa ya kayak 

walaupun nggak 

langgeng aku 

mikirnya ya 

setidaknya aku bisa 

memberikan apa 

beberapa masukan lah 

LPP 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

dapat 

memberika

n pengaruh 

positif pada 

hubungann

ya dengan 

lawan jenis 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 
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buat mereka dan 

untungnya mereka 

sekarang jadi orang-

orang yang positif. 

Disitu anehnya. 

 

WAWANCARA II : 08 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Tau arti 

perceraian 

nggak? Apa 

itu? 

Arti secara umum sih. 

Kalau yang itu nggak 

tau. Berpisah secara 

resmi. Maksudnya 

pasangan suami istri 

yang berpisah secara 

resmi karena suatu 

hal. Kalau yang bener-

bener definisi aslinya 

itu aku nggak paham. 

APO Subjek 

mengetahui 

apa arti 

perceraian 

Mengerti 

arti 

perceraian 

orang tua 

Sejak kapan 

kamu tau 

kalau orang 

tuamu 

berpisah? 

Kalau tau pisahnya tu 

SMP, aku baru dikasih 

taunya itu SMP. 

Nggak dikasih tau sih. 

Tau. Jadi waktu itu 

mama sempet ngobrol 

sama budhe gitu kan 

terus aku nggak 

sengaja denger kalau 

mulai perginya itu dari 

aku SD kelas satu itu 

dah jarang pulang. 

PPO Subjek 

mengetahui 

orang 

tuanya 

bercerai 

bukan dari 

mama atau 

papanya 

melainkan 

mendengar 

mama yang 

bercerita 

pada 

budhenya 

Mengetah

ui 

penyebab 

perceraian 

orang tua 

Lalu waktu 

kamu denger 

itu yang 

muncul 

dipikiranmu 

apa? 

Lega. Maksudnya tau, 

tau alasannya gitu lo. 

Oh. Kalau kaget atau 

misalnya tiba-tiba 

marah gitu enggak sih. 

Mungkin karena udah, 

udah lama ya. 

Jaraknya udah dari SD 

TPO 

 

 

 

LBR 

Tidak ada 

perubahan 

yang 

berarti saat 

subjek 

mengetahui 

perceraian 

orang 

Menerima 

perceraian 

orang tua 

 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 
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sampe SMP itu nggak 

pulang jadi oke. Gitu 

tok. 

tuanya 

karena 

sudah 

terbiasa 

dengan 

tidak 

adanya 

keberadaan 

papa 

Setelah orang 

tua pisah 

sekarang 

sama? 

Sama mama. Sama 

mbak juga. 

KKP Tinggal 

dengan 

mama dan 

kakak 

Keadaan 

keluarga 

setelah 

perceraian 

Kamu tau 

nggak kenapa 

kok orang 

tuamu 

bercerai? 

Kalau denger-denger 

sih karena papa 

muslim jadi tu mbah, 

mbah kakung itu tu 

sebenernya, eh bukan 

mbah kakung malah 

setuju setuju aja, yang 

nggak setuju itu dari 

pihaknya mbah putri 

termasuk dari 

saudaranya mama itu 

kesannya kayak ya 

nggak setuju aja gitu 

lo kalau nikah sama 

non. Ya karena 

ditentang. 

PPO Subjek 

mengetahui 

penyebab 

orang 

tuanya 

bercerai 

Mengetah

ui 

penyebab 

perceraian 

orang 

tuanya 

Setelah tau, 

ngerasa ada 

yang berubah 

nggak di 

dirimu? 

Berubahnya lebih ke 

jadi ngerasa clear 

semua gitu lo 

masalahnya. Akhirnya 

aku, aku tau alasan 

kenapa mereka nggak 

jadi satu lagi. Terus 

alasannya kenapa 

mereka pisah. Lebih 

mengikhlas-kan sih 

malahan. O ya 

mungkin, mungkin 

lebih baik ini ya. Dari 

TPO Subjek 

merelakan 

orang 

tuanya 

yang 

memilih 

untuk 

bercerai 

Menerima 

perceraian 

orang tua 
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pada satu rumah tapi 

nggak disenengin 

sama keluarga itu kan 

nggak enak juga 

malahan. 

Pernah 

menyalahkan 

diri sendiri? 

Nggak. Nggak.    

Kamu merasa 

ada dampak 

dari 

perpisahan 

mereka? 

Dampaknya kayak 

yang tak ceritain 

kemarin. Kayak yang 

menjalin relasi ke 

orang terutama ke 

lawan jenis itu jadi 

lebih ati-ati jadi lebih 

waspada. 

PKN Subjek 

waspada 

dan 

berhati-hati 

dalam 

menjalin 

hubungan 

ke lawan 

jenis 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Karena? 

Sebagai pihak 

yang? 

Liat mama. Yang 

kayaknya bebannya 

berat banget. Jadi 

ditinggal, terus harus 

biayain dua anak dan 

menurutku disitu aku 

mulai ngerasa kayak 

mama tu jadi sosok 

ayah dan ibu di rumah, 

peran ganda. Disitu 

mulai apa bersyukur 

sih maksudnya aku 

punya mama yang 

hebat gitu lo. Ya 

walaupun beliau keras 

dan segala macem 

mungkin itu juga 

karena tekanan yang 

dia terima kan. Harus 

punya peran ganda 

dan biayain dua orang 

anak. Tapi disitu aku 

mulai ya oke lah. 

POP 

 

 

 

 

 

 

 

M 

MP 

Subjek 

menilai 

mamanya 

yang 

bekerja 

keras untuk 

keluarga 

 

Subjek 

menilai 

watak 

keras 

mamanya 

adlaam 

dampak 

dari 

tekanan 

yang 

diterima 

Peran 

orang tua 

positif 

 

 

 

 

 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Kalau ke 

temen-temen? 

Ke temen-temen biasa 

sih. Nggak ada yang 

DMP Subjek 

mendapat 

Dinamika 

kelompok 
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mempengaruhiku 

sampe jaga jarak atau 

segala macem nggak 

ada. Enggak sih. 

Kebetulan juga temen-

temenku nggak pernah 

menyinggung soal 

masalah itu.  

tanggapan 

yang baik 

dari teman 

untuk 

perceraian 

orang 

tuanya 

positif 

Kalau 

perasaanmu 

ke mama 

papa? Ada 

yang berubah 

nggak? 

Dulu.. waktu SD sih 

malahan. Itu sempet 

karena ngeliat temen-

temen, iri ya. Kayak 

tak ceritain kemarin. 

Mereka selalu punya 

ayah yang selalu ada 

buat mereka gitu. 

Awalnya aku benci 

sama papa. Kok nggak 

pulang-pulang sih. 

Terus lama-lama 

setelah aku tau latar 

belakang mereka pisah 

terus juga setelah lama 

nggak ketemu sama 

papa akhirnya aku 

mulai ya mungkin ini 

pilihan terbaik buat 

mereka berdua gitu. 

Jadi lebih terbuka sih 

pikiranku. Nggak, 

nggak menyalahkan 

dua-duanya.  

F.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPO 

Timbul di 

hati subjek 

perasaan iri 

melihat 

teman-

teman yang 

masih 

memiliki 

papa 

 

Pernah 

timbul rasa 

benci untuk 

papa 

subjek 

yang tidak 

pulang ke 

rumah  

 

Subjek 

memutuska

n untuk 

menerima 

pilihan 

bercerai 

orang 

tuanya 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

Menerima 

perceraian 

orang tua 

Jadi 

perpisahan 

mereka nggak 

mengganggu 

hidupmu ya. 

Enggak. Kecuali di 

relasi itu. Apalagi 

setelah masuk P 

sedikit banyak tau 

tentang apa sih efek 

yang bakal bisa 

menyebabkan orang 

KMT Subjek 

menerapka

n ilmu 

yang 

didapat 

pada 

dirinya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 
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saat ini dengan apa 

yang dialaminya 

dimasa lalu gitu ya 

akhirnya mulai itu sih, 

analisa diri sendiri. Oh 

ternyata gini gini gini. 

Gitu. 

Lalu yang 

kamu 

lakukan? 

Mulai mengenal sih, 

mengenal diriku 

berdasarkan latar 

belakangku 

berdasarkan apa yang 

udah aku alamin terus 

juga disitu aku belajar 

antisipasi buat 

kedepannya dari 

pengalaman 

pengalaman itu. 

HDP 

 

 

 

 

 

MPK 

Subjek 

mulai 

belajar 

mengenal 

diri sendiri   

 

Subjek 

belajar dari 

pengalama

nnya untuk 

menghadap

i hal yang 

akan 

datang 

Pengharga

an diri 

positif 

 

 

 

Mampu 

berperilak

u 

 

Kalau 

misalnya nih 

kamu dikasih 

pilihan yang 

sama 

beratnya 

karena kamu 

suka. 

Reaksimu 

gimana? 

Bingung sih. Kalau 

mutusin.. berat. Berat 

banget dan kalau 

ngatasinnya gimana 

ya.. pilih, aku ngalah 

dalam artian aku akan 

mendekatkan diri ke 

dua-duanya dengan 

caraku sendiri kalau 

emang nggak bisa 

milih gitu lo. 

Maksudnya aku akan 

tetep netral. Aku akan 

ada buat mama, aku 

akan ada buat papa. 

Gitu sih. 

TMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat 

menghadap

i pilihan 

yang berat, 

subjek 

memutuska

n untuk 

tidak 

memilih 

apapun 

atau 

memilih 

keduanya 

 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oke. Kenapa 

kok kamu 

suka nulis? 

Napa ya.. kalau dulu 

tu karena mungkin 

guru bahasa Indonesia 

sih. Pas di seminari. 

Jadi namanya pak E. 

MRO 

 

 

 

 

Subjek 

terinspirasi 

dan 

mendapatk

an bantuan 

Meniru 

peran 

orang lain  
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Beliau itu orang yang 

sebenernya nggak ada 

asik-asiknya kalau 

ngajar di kelas. Kita 

kebanyakan ngantuk 

karena beliau tu 

cuman duduk terus 

jelasin materi. Cuman 

kadang-kadang sih 

nulis di papan tulis. 

Cuman aku tau banyak 

referensi penulis terus 

kayak karya sastra itu 

dari beliau karena 

beliau itu juga ternyata 

orang yang sering 

ngirim tulisannya ke 

media. Disitu aku 

mulai mikir wah 

kayaknya asik ya 

nulis. Berbagi 

inspirasi terus 

mengungkapkan 

gagasan kita ke orang 

banyak gitu sih. 

 

 

 

 

 

 

MTH 

dari 

gurunya 

untuk hal 

yang 

subjek 

sukai 

Subjek 

ingin 

membagika

n 

pengetahua

nnya 

kepada  

 

 

 

 

 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

Kalau misal 

kamu diminta 

mempertunju

k-kan hobimu 

di depan 

umum, kamu 

gimana? 

Kenapa? 

Seneng sih karena bisa 

nunjukin.. bukan 

ekspresi. Apa ya, 

kebahagiaan ku yang 

sesungguhnya. Ini lo 

aku tu seneng banget 

nulis dan aku pengen 

membagikan ini ke 

kalian gitu lo. Ini 

karyaku. Aku nggak, 

nggak berharap kalau 

si penonton juga 

punya feedback yang 

bagus ya. Mereka juga 

punya hak buat nolak. 

Cuman yang pasti aku 

cuma pengen berbagi 

M 

KD 

 

 

 

 

HDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengetahui 

kemampua

n yang 

dimilikinya 

 

Subjek 

mengharga

i 

kemampua

n yang 

dimiliki 

dengan 

membagika

nnya 

kepada 

orang lain 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

 

 

Pengharga

an diri 

positif  
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apa yang menurutku 

bahagia apa yang 

menurutku itu bener-

bener kebanggaan sih 

buat aku pribadi. 

 

A.PP 

 

 

Subjek 

merasa 

bahagia 

serta 

bangga 

pada 

dirinya saat 

dapat 

berbagi 

pengetahua

n dengan 

orang lain 

 

Aspek 

penilaian 

diri positif 

Kamu itu tipe 

orang yang 

seperti apa 

sih? 

Aku orang yang.. 

pilih-pilih temen 

sebenernya. Pilih-pilih 

temen dalam artian ya 

kamu taulah 

pergaulanku dikelas. 

Aku akan lebih deket 

sama orang-orang 

tertentu dan nggak 

memilih untuk 

memperluas 

pertemananku yang 

lebih dekat gitu lo 

karena apa ya.. yang 

kayak tak sebutin 

kemarin. Aku seneng 

ketemu orang yang 

sama-sama punya hobi 

dan dia menghidupi 

hobi itu, nggak peduli 

apapun yang terjadi itu 

aku ngerasa punya 

temen. Temen 

seperjuangan yang 

wah kita rebel nih 

gitu. Gitu sih. 

MPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengharga

i orang 

yang 

berjuang 

untuk diri 

mereka. 

Subjek 

hanya 

menjalin 

pertemanan 

yang dekat 

dengan 

orang-

orang 

tertentu 

Mampu 

berperilak

u 

 

 

 

 

 

Kamu 

orangnya 

suka 

Merencanakan suka 

tapi kadang buat 

timelinenya yang 

MPP 

 

 

Subjek 

membuat 

rencana 

Memiliki 

perencana

an dan 
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merencanaka

n sesuatu 

nggak? 

susah karena aku juga 

orang yang punya 

kesulitan di 

manajemen waktu. 

Jadi misalnya punya 

prioritas oh ini ini ini. 

Kadang yang jalan tu 

cuma dua atau bahkan 

satu. Jadi nggak bisa 

semua teratur berjalan 

bareng gitu nggak bisa 

tapi selalu ada rencana 

hahaha yang kesulitan 

tu disitu, eksekusinya. 

 

 

 

 

A.PN 

 

 

dan target 

untuk 

hidupnya 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak dapat 

mengatur 

waktu 

dengan 

baik dan 

tidak dapat 

menjalanka

n rencana 

yang dibuat  

persiapan 

diri 

 

 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

 

Berarti kamu 

nggak 

masalah kalau 

terjadi 

perubahan di 

hal yang 

kamu 

rencanakan? 

Masalahnya di ending 

nanti. Jadi misalnya 

aku punya, misalnya 

setaun ke depan ni, ini 

kan mau taun baru. Oh 

aku punya tiga 

prioritas. Nah jadi 

mulai semester empat 

kalau nggak salah itu 

aku selalu buat 

rencana gitu buat satu 

tahun kedepan. 

Setelah itu aku selalu 

evaluasi. Nah setelah 

evaluasi misalnya ada 

satu atau dua yang 

nggak jalan, disitu aku 

ngerasa asem kok kok 

nggak bisa jalan sih. 

Kayak nyesel gitu lo. 

Tapi nanti ya 

diulangin lagi kadang. 

Aku herannya disitu. 

Sebenernya nggak 

nggak nggak terlalu 

memberi toleransi sih 

MPP 

 

 

 

 

 

 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

TPK 

Subjek 

membuat 

rencana 

serta target 

hidup dan 

evaluasi 

 

Subjek 

menyesali 

dirinya 

apabila ada 

rencana 

yang tidak 

terlaksana 

 

Subjek 

kerap 

mengulang

i kesalahan 

yang 

disadarinya 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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aku kalau misalnya 

ada jadwal dah tak 

susun terus tiba-tiba 

gagal, agak gelo.  

Kamu tau 

nggak kenapa 

kok bisa gitu? 

Kurang berani keluar 

dari zona nyaman sih, 

kalau aku ngerasa nilai 

diriku gitu. 

Maksudnya kadang 

nggak mau sedikit 

keras gitu lo ke diri 

sendiri biar 

prioritasnya jalan 

semua. Kadang aku 

masih kalah ah nanti 

ah, prokastinasi itu. 

Ah nanti ah, ah nanti 

ah, akhirnya nggak 

jalan 

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

suka 

menunda 

pekerjaan 

dan 

memilih 

untuk 

berada di 

zona 

nyamannya  

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

In case kamu 

udah sadar ya 

sebenernya, 

jadi kamu 

butuh apa? 

Hooh hahaha butuh 

pelajaran kayak cuti 

kemaren. Butuh jatuh, 

nge-down sampe 

akhirnya aku nggak 

bisa gini terus gitu lo 

dan cuti kemaren itu 

bener-bener aku 

ngerasain perubahan 

yang agak besar sih. 

Mulai peduli sama 

diriku sendiri sama 

prioritas terus juga 

mulai ngeluangin 

waktu buat keluarga. 

Maksudnya kalau dulu 

kan contoh-nya 

nelfonlah, biasanya 

sering nelfon tu mama 

atau keluarga duluan 

yang nelfon aku gitu. 

Sekarang aku mulai 

mencoba ya kalau 

M 

MP 

 

 

 

 

 

HDP 

 

 

 

 

 

 

 

DKP 

Subjek 

membutuh

kan sesuatu 

yang besar 

untuk 

menjadi  

 

Subjek 

mulai 

memperhat

ikan diri 

sendiri dan 

prioritasny

a 

 

Subjek 

menjalin 

kedekatan 

dengan 

keluarga 

Mampu 

menerima 

perubahan 

 

 

 

 

Pengharga

an diri 

positif 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

positif 
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nggak ada kerjaan ya 

aku nelfon mereka lah 

atau nanyain apa gitu 

hahaha. Aku butuh 

down dulu sih bukan 

tipe orang yang 

misalnya konseling 

sama orang terus 

dibilangi dimotivasi 

gitu aku malah nggak 

mempan. Harus keluar 

dari diriku sendiri. 

Di kampus 

ikut kegiatan 

nggak? Jadi 

apa? 

Ikut UKM tapi cuman 

satu, UKM Pr yang 

jurnalistik itu. 

Sekarang udah 

enggak. Aku dah ke 

Kr sekarang yang 

punyanya kampus. 

Jadi reporter. 

KMT Subjek 

mengikuti 

kegatan 

junalistik 

di 

kampusnya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kalau 

panitia? 

Panitia blas belum 

pernah aku. Nggak 

tau, nggak tertarik aja 

sih. Malah pengennya 

nyobain diluar. Diluar 

kampus. Kayak 

misalnya perkumpulan 

apa gitu. Terus 

kebetulan kemarin ini 

aku diajak anak S2, 

mas P itu buat.. jadi 

ada satu sekolah 

namanya TK-SD S di 

G.B sebelahnya D 

belakangnya. Tapi 

mereka satu yayasan 

tapi mereka tu, 

yayasan itu kayak 

menganak tirikan si S 

ini karena disitu tu 

mayoritas yang 

sekolah anak-anak 

M 

KD  

 

 

 

KMT 

 

 

 

 

 

 

 

KIL 

 

 

Subjek 

mengetahui 

kemampua

nnya dan 

menerapka

nnya untuk 

membantu 

yang 

membutuh

kan 

kemampua

nnya 

 

Subjek 

menjadi 

sukarelawa

n di sebuah 

sekolah 

dasar 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

 

 

 

 

 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 
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preman, anak-anak 

PSK. Bjgn bjgn gitu 

lah. Disitu aku merasa 

tergerak aja sih, 

kayaknya.. menurutku 

semua anak tu berhak 

mendapatkan 

pendidikan yang layak 

gitu lo. Ya mau sekaya 

apapun yayasan itu 

kalau mereka punya 

komitmen buat dua 

kan harusnya sama 

rata. Tapi berdasarkan 

fakta yang didapat dari 

sana kemarin itu 

bener-bener nggak 

adil sih. Jadi kita 

bener-bener mencoba 

buat anak-anak disitu 

buat punya konsep diri 

yang bagus terus CFD 

tanggal 19 kemarin 

kita ngadain pentas 

kreasi buat mereka. 

Jadi mereka kayak 

ngadain pentas seni 

gitu biar maksud kita 

biar mereka nunjukin 

gitu lo. Biarpun kita 

dateng dari latar 

belakang yang nggak 

bagus tapi kita punya 

sesuatu yang bisa kita 

tampilin gitu. 

Harapannya bisa 

memotivasi mereka. 

Itu jangka panjang sih.  

Emang kamu 

jobdesknya 

apa? 

Karena kita statusnya 

masih kayak volunteer 

jadi jobdesk aslinya itu 

belum ada. Jadi 

KIL Subjek 

menyumba

ngkan ide 

dalam 

Kontribusi 

untuk 

lingkunga

n 
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misalnya ada, ada kita 

masing-masing punya 

ide sampein ke mas P 

kita omongin bareng-

bareng terus kita 

realisasiin, yang 

pertama pentas seni 

kemarin kalau yang 

deket ini, kebetulan 

UKM Pr kemarin itu 

ada donasi buku dan 

mereka belum punya 

target yang buat 

dikasih. Jadi kemarin 

aku ngusulin ke mas P 

buat nyalurin buku itu 

ke anak-anak disana. 

Ini masih sortir 

bukunya tinggal 

ngasihin. 

projek 

yang 

sedang 

dikerjakan  

Kemarin di 

SD S ketemu 

orang baru 

kan berarti. 

Kamu tipe 

orang yang 

seperti apa sih 

kalau ketemu 

orang baru? 

Suka.. enggak sih 

karena aku selalu, 

selalu kesulitan 

bangun komunikasi 

pertama gitu lo. Aku 

bukan tipe orang yang 

misalnya kenalan terus 

bisa nyambung gitu 

nggak bisa. Itu bukan 

zona nyamanku 

sebenernya ketemu 

orang baru. Tapi disini 

aku lagi coba berani 

buat sedikit keras ke 

diriku sendiri karena 

aku juga pengen jadi 

jurnalis kan, 

maksudnya kalau 

nggak bisa bangun 

komunikasi sama 

orang baru repot juga 

nantinya. 

MPK 

 

 

 

MTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.PN 

 

 

Subjek 

berjuang 

untuk 

keluar dari 

zona 

nyamannya 

demi 

mencapai 

tujuan 

hidupnya 

untuk 

menjadi 

jurnalis  

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

mudah 

bersosialisa

si 

Mampu 

berperilak

u 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 
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Hal apa yang 

paling 

membuatmu 

merasa takut? 

Kalau untuk deket ini 

kuliah. Jadi targetku tu 

2018 Desember aku 

dah selesai na itu aku 

takut. Aku bener-

bener pengen jaga 

momentum saat ini 

gitu lo biar bisa nanti 

lancar semuanya. 

Kalau yang buat relasi 

ya itu karena faktor 

trauma itu tadi. Kayak 

misalnya ketika nanti 

aku dah jadi bapak 

rumah tangga terus 

nanti tiba-tiba aku 

ngulangin apa yang 

dilakuin maksudnya 

apa yang terjadi sama 

diriku itu aku takut 

banget. Takutnya lebih 

nanti ke anak-anakku 

sih. Itu karena aku 

ngerasain hal itu. 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

 

Trauma 

akibat 

perceraian 

orang tua 

membuat 

subjek 

takut 

mengulang

i kesalahan 

yang dibuat 

orang 

tuanya 

 

Subjek 

mempersia

pkan diri 

untuk dapat 

mencapai 

target yang 

ia buat 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki 

perencana

an dan 

persiapan 

diri 

Perasaan 

yang sering 

muncul setiap 

hari ada 

nggak? Apa 

itu? 

Karena aku introvert 

ada suatu saat dimana 

aku bener-bener 

pengen sendiri terus 

tiba-tiba ada temenku 

dateng itu juga aku 

mood, mood ku 

ganggu banget disitu 

dan setelah tak 

pelajarin itu ternyata 

mood ku tu 

dipengaruhi banget 

sama dua hal. Pertama 

kalau misalnya aku 

kurang tidur, kedua 

aku telat makan. Woa 

disitu aku bisa bener-

bener ngerusak mood 

PMD 

 

 

 

 

PEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMP 

 

 

Subjek 

adalah 

orang yang 

introvert  

 

Suasana 

hatinya  

subjek 

sepanjang 

hari 

dipengaruh

i oleh 

makan dan 

tidur 

 

Mood 

subjek 

akan 

Pemaham

an diri 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

mampu 

menerima 
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ku sepanjang hari. 

Makanya sekarang 

aku kadang ngasih 

kayak tanda sih ke 

temen-temenku kalau 

misalnya aku lagi 

pengen sendiri itu 

misalnya kamar tu 

agak tak tutup 

pintunya dan mereka 

udah mulai paham oh 

ni bocah lagi pengen 

sendiri gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terganggu 

jika ada 

teman yang 

datang saat 

subjek 

sedang 

ingin 

sendiri 

perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi perasaan 

yang sering 

muncul tiap 

harinya? 

Bingung e aku haha 

sensitif ya mungkin. 

Aku kalau denger 

intonasi suara orang 

atau misalnya apa 

yang agak keras disitu 

aku tersinggung. 

Walaupun itu kadang 

nggak ada 

hubungannya sama 

aku lo. Mungkin 

sehari-hari itu sih atau 

suara apapun yang 

tiba-tiba bikin aku 

kaget waktu aku lagi 

ngapain gitu, lagi 

fokus, na disitu aku 

kadang jengkel. 

F.PN 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

sensitif 

terhadap 

perubahan 

dan mudah 

tersinggun

g 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Coping 

stressmu 

kalau lagi 

kayak gitu 

apa? 

Kalau nggak keluar, 

dikamar dengerin 

musik, baca, gitu. 

Keluar kemanapun 

lah. Nggak usah jauh-

jauh sih, kadang ke 

mbak R cuman buat 

ngobrol, ngobrol sama 

orang, yang penting 

nggak.. bisa membuat 

PMD 

 

 

MPK 

Subjek 

mengetahui 

apa yang 

harus ia 

lakukan 

saat 

perasaanny

a terganggu 

Pemaham

an diri 

 

Mampu 

berperilak

u 
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aku sedikit teralihkan 

lah fokusnya sama hal 

yang buat aku jengkel 

itu tadi. 

Oke. Pindah 

topik ya. 

Pengalaman 

yang 

menyenangka

n sama 

keluarga apa? 

Pas ponakanku lahir 

deh. Itu yang paling 

tak inget sih sampe 

sekarang. Itu waktu 

aku, kalau yang 

pertama tu semester 

satu. Akhir tahun 

semester satu. 

Peristiwa kelahiran 

ponakanku yang 

pertama. Disitu bener-

bener aku ngerasa 

lebih deket sama 

keluarga. 

LBR Peristiwa 

lahirnya 

keponakan 

subjek 

membuat 

kedekatan 

keluarga 

semakin 

erat 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Orang tuamu 

manjain kamu 

nggak sih? 

Nggak. Sama sekali. 

Mereka itu tipe orang 

yang kalau kamu 

minta sesuatu kamu 

harus bisa buat sesuatu 

dulu. Ya gampangnya 

kayak misalnya minta 

apa sepeda misalnya. 

Harus bilang dulu wah 

berati taun ini nilaimu 

harus bagus ya di 

sekolah. Misalnya 

gitu. O ya bagus terus 

dapet sepeda gitu. 

Nggak, mereka nggak 

ngasih apa yang kita 

minta terus dikasih 

cuma-cuma gitu 

enggak.  

POP Subjek 

dididik 

oleh orang 

tua untuk 

berjuang 

dalam 

mendapatk

an sesuatu 

yang 

diinginkan 

Peran 

orang tua 

positif 

Kamu dapat 

pujian dan 

dukungan 

nggak untuk 

sesuatu yang 

Dapetnya dari papa. 

Kalau dari mama dan 

dari keluarga besarnya 

mama enggak. Belum 

sih belum. Aku coba 

POP 

 

 

 

PON 

Subjek 

mendapat 

perhatian 

serta 

dukungan 

Peran 

orang tua 

positif 

 

Peran 
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kamu pengen 

capai dan 

yang sudah 

kamu capai? 

positive thinking. 

Belum. Jadi kalau 

papa tu tipenya 

misalnya aku punya 

aktifitas baru atau hobi 

baru terus tak ceritain 

ke dia, o ya, 

maksudnya dia 

dengerin terus terus 

gimana, terus tanya, 

maksudnya simpatik 

gitu lo. Dia ngeluarin 

rasa kayak, iya aku 

pengen tau 

pencapaianmu gitu lo. 

Terus kita bisa cerita 

banyak terus dia mulai 

tanya terus 

kedepannya mau 

gimana lagi, terus 

akhirnya dia bilang “o 

ya lanjutin bagus papa 

seneng”. Wah beda 

banget sama dari 

keluarganya mama. 

Kalau dari mama, kita 

nyeritain apapun terus 

ujung-ujungnya ya 

“yang penting nilaimu 

bagus ya jangan lupa” 

dan begitu dapet 

sesuai yang mereka 

inginkan ni misalnya 

nilai bagus mereka 

nggak ”oke nak bagus 

kamu dah berusaha” 

gitu. Mereka selalu 

“besok harus bisa 

lebih bagus ya, besok 

harus bisa gini ya, 

besok gitu ya” hahaha 

itu kadang buat aku 

males cerita ke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk 

pencapaian

nya dari 

papa. 

Subjek 

menilai 

mama dan 

keluarga 

besarnya 

kurang 

mengharga

i 

pencapaian 

subjek. 

Subjek 

mendapat 

tuntutan 

dari mama 

dan 

keluarga 

besarnya 

dibidang 

akademik 

 

Subjek 

merasa 

enggan 

bercerita 

kepada 

keluarga 

besar 

mama 

karena 

tidak 

mendapatk

an timbal 

balik yang 

diharapkan 

subjek 

 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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keluarganya mama 

tentang apa yang udah 

aku dapetin atau apa 

yang pengen aku 

dapetin. karena aku 

tau endingnya pasti 

bakal gitu tok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu pernah 

nggak 

ngomong ke 

mama kalau 

passionmu 

dimana? Lalu 

gimana? 

Pernah. Dia nggak 

comment cuman 

dengerin aja haha 

kayak pas pulang 

kemarin ya aku 

ceritalah tentang 

kegiatanku selama 

disini hobiku apa. Dia 

dengerin. Dengerin, 

dengerin biasa gitu 

hahaha dan nggak ada 

feedback apapun. 

PON Subjek 

tidak 

mendapatk

an timbal 

balik atau 

tanggapan 

dari mama 

saat subjek 

menceritak

an kegiatan 

dan 

hobinya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Not a word? Hahaha  disitu kadang 

aku malesnya 

nyeritain 

pencapaianku sama 

mereka. Tapi kalau di 

akademik ya aku mau 

cerita ke mereka 

soalnya nanti pasti 

feedbacknya kan 

walaupun nanti 

disuruh apa mereka 

pasti bakal nanyain 

sesuatu gitu entah 

comment entah apa. 

DKN Subjek 

hanya 

membagika

n 

pengalama

n akademik 

saja kepada 

keluarga 

besarnya 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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Tapi kalau diluar itu 

males. 

Tapi itu 

nggak 

mempengaruh

i kamu ya? 

Nggak. Nggak. Aku 

dah mulai nganggap 

ya mungkin 

budayanya mama 

kayak gitu ya atau 

mungkin mereka 

terbiasa dengan hal-

hal yang saklek. Mulai 

apa, memaklumi sih 

nggak mau coba 

merubah atau apapun. 

MPK 

 

 

 

M 

MP 

Subjek 

berusaha 

untuk 

memaklum

i keluarga 

besarnya 

yang kaku 

terhadap 

pendidikan 

Mampu 

berperilak

u 

 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Kalau ke 

kamu sendiri? 

Aku justru kayak 

papa. Ketika ada 

orang cerita ke aku 

misalnya tentang 

apapun wes mereka 

punya masalah, 

mereka punya prestasi 

aku mencoba memberi 

feedback yang positif 

karena aku ngerasain 

nggak enaknya nggak 

dikasih feedback 

hahaha jadi aku 

mencoba menghargai 

setiap penca-paian 

orang sekecil apapun 

itu karena aku yakin 

itu pasti buat mereka 

bahagia gitu lo.  

PKN 

 

 

 

 

MPK 

 

 

 

 

 

KIL 

Timbul 

perasaan 

tidak 

dihargai 

membuat 

subjek 

mengharga

i 

pencapaian 

orang lain 

 

Subjek 

memberi 

feedback 

positif saat 

ada teman 

yang 

bercerita 

tentang 

masalah 

maupun 

prestasi 

mereka 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

Mampu 

berperilak

u 

 

 

 

Kontribusi 

individu 

untuk 

lingkunga

n 

Dari dulu 

orang tuamu 

ngasih kamu 

target nggak? 

Mama. Kalau papa 

enggak. Kalau mama 

iya. Contohnya dari 

sekolah, dari kuliah ini 

yang paling keliatan. 

POP Subjek 

mendapatk

an target 

dalam 

pendidikan 

dari mama 

Peran 

orang tua 

positif 
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Hal lain 

selain sekolah 

juga dikasih 

target? 

Nggak sih cuman 

sekolah yang pasti ke 

sekolah lah. Nikah 

enggak. Sekolah ni 

jadi misalnya di 

keluargaku.. oiya aku 

lupa kita tu selalu 

punya kebiasaan doa 

bareng. Jadi biasanya 

setiap sore. Na disitu 

kan biasanya di setiap 

akhir doa tu kan ada 

permohonan spontan, 

na disitu kita masing-

masing tu selalu 

ngeluarin unek-unek 

kita gitu lo buat 

spontannya ke Tuhan. 

Itu tu doanya mama tu 

yang paling tak inget 

itu selalu “ya semoga 

anakku yang ini bisa 

kuliah selesai dengan 

empat tahun dan nilai 

yang memuaskan” 

hahaha jadi aku kayak 

yang oke, ya kadang 

lucu sih maksudnya 

kenapa nggak minta 

ya semoga aku 

dikuatkan untuk 

menghadapi segala 

macam tantangan gitu 

kan. Gitu sih. Bahkan 

di pembicaraan tu 

selalu ngomong gitu. 

Kamu harus, di telfon 

misalnya atau di 

keluarga. “kamu harus 

selesai empat tahun 

ya” dan ini kan udah 

lewat, udah lewat 

batas tapi tetep aja. 

BKK 

 

 

 

 

 

 

PON 

Berdoa 

bersama 

menjadi 

kebiasaan 

keluarga 

subjek  

 

Subjek 

dituntut 

untuk 

menyelesai

kan 

pendidikan

nya tepat 

waktu oleh 

mamanya 

Budaya 

dan 

kebiasaan 

keluarga 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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“2018 mama udah 

pensiun lo, kamu 

harus selesai” gitu. 

haha itu sih. Ya itu 

tadi saklek. Mamaku 

tu orangnya saklek.  

Kalau yang 

lulus cepet 

kan udah 

lewat.. terus 

gimana? 

Heem udah kelewat. 

Ya.. apa ya.. mungkin 

beliau akan belajar 

menerima diriku 

dengan apa adanya 

hahaha kayak tato. 

Naah. Pas buat tato 

pertama kan aku 

nggak ngomong. Tiba-

tiba pulang udah 

punya tato aja. Na 

disitu tu.. 

   

Tatonya 

keliatan? 

Kamu nggak 

berusaha 

nutupin gitu? 

Keliatan. Jelas banget. 

Nggak. Mama cuman 

ngeliat “itu apa? Tato 

ya?” dia bilang gitu 

“iya” “oh bagus ya” 

dia bilang gitu dan 

mukanya asem, 

mukanya asem tapi. 

Ya abis itu udah. 

Nggak pernah bahas 

lagi misalnya tanya 

“kamu kok tato an 

sih” atau misalnya 

“kenapa kamu 

tatoan?” enggak dan 

kayaknya udah, 

nerima aja gitu.  

   

Jadi target 

dari mama 

menurutmu 

menekan atau 

memotivasi? 

Menekan. Kayak di 

seminari contohnya 

yang dia minta buat 

sekolah nggak jauh-

jauh gitu kan dah di 

Palembang aja. Terus 

beliau bilang “toh 

PON 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

tertekan 

dengan 

target dari 

mamanya 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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kamu di seminari 

nggak harus jadi romo 

kok” dia bilang gitu. 

Ya udah karena emang 

motivasinya gitu jadi 

kan aku berangkat 

berangkat tok. Nggak 

ada motivasi apapun 

entah itu mencapai 

nilai yang bagus atau 

mungkin jadi pastur tu 

nggak ada sama 

sekali.  

TPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menyebutk

an bahwa 

dirinya 

butuh 

tuntutan 

atau 

motivasi 

dalam 

melakukan 

sesuatu 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

 

 

Mama nggak 

bilang soal 

nilai bagus? 

Udah bilang. Dari 

kecil kalau masalah 

nilai. Akhirnya disitu 

aku gagal na disitu 

mama mulai orangnya 

kalau soal target agak 

mengurangi. Mungkin 

dia.. dan disitupun aku 

mulai punya 

keyakinan kalau 

nggak setiap pilihan 

orang tua itu baik buat 

anaknya. Apalagi 

kalau dia nggak kenal 

anaknya dan di satu 

fase itu aku ngerasa 

wah kayaknya mama 

nggak terlalu kenal 

aku gitu lo dengan 

maksa aku masuk 

seminari sampe 

akhirnya aku gagal. 

Gitu. 

PKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 

Kegagalan 

yang 

dialami 

membuat 

subjek 

beranggapa

n bahwa 

pilihan 

orang tua 

belum 

tentu baik 

untuk anak 

 

Mama 

subjek 

memaksan

ya untuk 

masuk ke 

sebuah 

institusi 

yang tidak 

diinginkan 

subjek 

 

Subjek 

menilai 

hubungann

ya dengan 

mama tidak 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

negatif 
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dekat 

Kamu 

gimana? 

Pertama seneng dalam 

artian aku kayak 

memberi pelajaran 

gitu lo hahaha ke 

semua anggota 

keluarga besarku 

kalau nih liat nih 

pilihan kalian hahaha. 

PMD Subjek 

menilai 

kegagalann

ya adalah 

akibat dari 

pilihan 

keluarga 

besarnya 

Pemaham

an diri 

Waktu itu 

yang nentuin 

keluarga 

besarmu? 

Kayaknya iya sih. 

Abis seneng tambah 

seneng karena abis itu 

aku kuliah jadi kayak 

mereka bebasin yah 

pilih jurusan 

sesukamu wes.  

   

Meskipun 

dipilihanmu? 

Ada aturannya. Kalau 

milih apapun gitu 

mereka tetep “kamu 

mau jadi apa kalau 

masuk situ” yang 

masih masuk akal buat 

mereka ya masih 

dibolehin lah. 

TMK Pilihan 

yang 

diambil 

subjek 

tidak lepas 

dari 

peraturan 

keluarga 

besarnya 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Pernah 

dimarahin 

atau diejek 

nggak? 

Enggak sih. Tapi yang 

paling buat aku sakit 

hati itu kalau aku di 

bandingin sama anak 

orang haha jadi kalau 

misalnya ya 

contohnya oh ini nih. 

Temenku udah banyak 

yang lulus yang 

dikenal mamaku. Jadi 

ya gitu dia kadang lagi 

nelfon, di sela-sela 

nelfon gitu tiba-tiba 

dia nyeletuk “eh ini 

udah lulus lo, kemarin 

dia gini gini gini” gitu 

hahaha aku 

PEN Subjek 

merasa 

sakit hati 

saat 

dibandingk

an dengan 

orang lain 

Peristiwa 

dan emosi 

negatif 



520 
 

dengerinnya ya terus? 

Sebenernya aku 

pengen jawab gitu tapi 

kan nggak enak haha 

terus “oh iya bagus lah 

ma akhirnya dia 

selesai” gitu kan, 

akhirnya dia balik “ 

kamu kapan?” aku 

paling nggak seneng 

di banding-bandingin.  

Sering kamu 

dibanding-

bandingin? 

Sering. Ya mungkin 

bedanya orang tua di 

Indonesia sama di luar 

ya. Kalau di luar kan 

tu orang tua tipenya 

lebih jadilah dirimu 

sendiri gitu lo jadilah 

apapun yang kamu 

inginkan. Kalau orang 

tua di Indonesia kan 

“eh si itu udah gini lo, 

kamu kapan?” gitu. 

Dalam hal apapun 

hahaha dimaki-maki 

nggak pernah. 

Dibanding-bandingin 

yang sering dan aku 

males kalo gitu. 

Diejek.. kadang pas 

bandingin itu. “Masak 

dia bisa kamu nggak 

bisa sih”. Gitu sih. 

Hahaha. 

PON Subjek 

kerap di 

bandingkan 

dengan 

orang lain 

dan diejek 

oleh 

mamanya 

Peran 

orang tua 

negatif 

Terus 

responmu? 

Cuma dengerin. 

Nggak ada pembelaan. 

Aku lebih orang yang 

ya udah lah nanti kita 

liat aja siapa yang 

lebih sukses gitu kan 

hahaha. 

IMP Subjek 

ingin 

membuktik

an bahwa 

dirinya 

akan 

sukses di 

masa depan 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 



521 
 

Kamu dikasi 

kesempatan 

nggak buat 

milih jalanmu 

sendiri? 

Keputusan 

sendiri? 

Sampai saat ini belum. 

Aku melihat 

kesempatan itu sih. 

Mungkin aku mau 

mencoba membuka 

komunikasi sih kalau 

soal itu nanti karena 

semakin kesini kan  ya 

kuliah udah mau 

selesai terus aku juga 

udah punya hobi yang 

menurutku akan aku 

jalanin besok. Coba 

membuka pikiran 

mereka sih paling. 

TMK Subjek 

belum 

diberi 

kesempata

n oleh 

keluarga 

besarnya 

untuk 

mengambil 

keputusan 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Kalau 

misalnya nih 

besok 

ternyata 

mereka minta 

kamu untuk 

bekerja di 

pilihan 

mereka kamu 

gimana? 

Aku mungkin bakal 

berontak sih. Iya aku 

bakal ngikutin jalanku 

karena aku percaya 

sih, percaya di 

jalanku. Aku yakin 

sama yang aku lakuin 

dan aku yakin itu juga 

bakal punya hasil yang 

nanti membuat mereka 

mengikhlaskan bahwa 

oh iya memang ini 

jalannya dia, gitu. 

PMD 

 

 

IMP 

Subjek 

mengetahui 

apa yang 

harus ia 

lakukan 

untuk masa 

depannya 

Pemaham

an diri 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

Ngaruh nggak 

sih ke 

hidupmu 

dengan 

keputusan 

yang di 

tangan 

mereka? 

Ngaruhnya.. kalau 

negatifnya enggak. 

Aku malah jadi orang 

yang ketika ketemu 

orang yang dia punya 

orang tua yang kayak 

gitu, temen misalnya. 

Aku malah support 

dia. Rebel rebel 

sekalian gitu lo haha 

maksudnya ya buktiin 

aja lah kalau kamu 

bisa. Kalau negatifnya 

nggak ada ke aku. 

PKP 

 

 

 

 

MTH 

 

 

 

 

F.PP 

Tekanan 

dari 

keluarga 

membuat 

subjek 

termotivasi 

untuk 

membuktik

an diri 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

menjadi 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

positif 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri positif 
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Malah nambah 

motivasi sih mungkin 

buat buktiin kalau 

jalanku bener gitu. 

pendukung 

untuk 

teman yang 

memiliki 

orang tua 

seperti 

orang 

tuanya 

Kalau kamu 

ada masalah 

kamu cerita 

ke mama 

papa nggak? 

Cerita ke temen 

malahan. Ke mama 

papa jarang.  

   

Oh kenapa? Karena mereka yang 

lebih deket sama aku, 

mereka yang tau 

kehidupanku sehari-

hari gimana. Jadi 

menurutku mereka 

lebih punya sudut 

pandang yang luas 

ketika aku nyeritain 

masalah dan mereka 

ngeliat masalahku. 

Ketimbang aku cerita 

ke keluarga yang 

posisinya jauh karena 

disitu aku yakin 

dengan kolotnya 

keluargaku, mereka 

akan ngeliatnya dari 

sudut pandangnya 

mereka. Itu sih. Jadi 

aku disitu lebih 

percaya ke orang-

orang terdekatku. 

Temen. 

DMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKN 

Subjek 

lebih 

percaya 

menceritak

an 

masalahny

a ke teman-

teman 

karena 

lebih dekat 

dengan 

teman, 

teman yang 

mengetahui 

kehidupan 

sehari-hari, 

dan 

bersudut 

pandang 

luas 

 

Keluarga 

subjek 

yang kolot 

akan 

melihat 

masalah 

subjek dari 

sudut 

Dinamika 

kelompok 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan 

keluarga 

negatif 
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pandang 

mereka 

Kalau kamu 

ngelakuin 

kesalahan, 

yang biasa 

dilakukan 

orang tuamu 

apa? 

Kalau mama 

hukuman. 

Hukumannya 

misalnya nggak ngasih 

jajan atau nggak boleh 

main apa gitu 

misalnya. Kalau dulu 

sih pas kecil. Gitu sih. 

Kalau papa lebih 

orangnya ya namanya 

juga anak kecil. Beliau 

tu orangnya easy 

going gitu lo. Dia 

mungkin lebih terbuka 

ya pikirannya kalau 

setiap anak tu 

mungkin beda. Dia 

punya dunianya 

masing-masing. Papa 

orangnya lebih kayak 

gitu sih. 

LBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat 

melakukan 

kesalahan, 

subjek 

mendapatk

an dua 

repson 

yang 

berbeda 

dari kedua 

orang 

tuanya. 

Mamanya 

memberi 

hukuman 

dan 

papanya 

memaklum

i 

kesalahann

ya serta 

memberi 

nasehat 

 

 

Latar 

belakang 

masa 

anak-anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada nggak 

hal yang 

diajarin 

mama papa 

dan kamu 

jadikan 

pedoman? 

Kalau dari kerasnya 

mama na itu 

kepakenya karena 

kolotnya dia sama 

keluarga-nya. Aku jadi 

mempertahankan 

idealismeku termasuk 

cita-cita dan segala 

macem. Atosnya disitu 

sih. Jadi kenapa 

misalnya nanti aku 

dah lulus, kalau 

misalnya mereka 

nggak ngerestuin aku 

POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPK 

 

 

 

Subjek 

mengambil 

pelajaran 

dari kedua 

orang 

tuanya dan 

dijadikan 

pedoman 

hidup 

 

Subjek 

tegas 

dalam 

mempertah

Peran 

orang tua 

positif 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

berperilak

u 
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di jalanku, aku bakal 

berontak. Ke pendirian 

sih kalau dari mama. 

Kalau dari budaya 

keluarganya dia. 

Kalau dari papa 

toleransi. Dia selalu 

mendengarkan 

masalah terus juga 

selalu memberikan 

kesempatan untuk 

berkembang gitu lo 

menjadi lebih baik dan 

menghargai, 

menghargai 

pencapaian.  

 

 

 

 

 

 

M 

MK 

ankan 

idealismen

ya 

termasuk 

cita-cita 

 

Subjek 

berencana 

untuk 

memberont

ak apabila 

keluargany

a tidak 

merestui 

subjek 

berada di 

jalan 

pilihannya 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Ada nggak 

hal yang 

pengen kamu 

tiru dari 

mama dan 

papa? 

Yang pengen tak tiru 

cara mendidiknya 

bervariasi. Ada 

waktunya kita harus 

teges ada waktunya ya 

kita kayak papa lah 

selalu toleran. Kadang 

toleransi dari papa 

buat aku ngelunjak. 

Jeleknya disitu sih. 

Makanya kadang 

butuh sosok kayak 

mama. Lebih ke 

mixnya sih kalau dari 

mereka berdua. 

Melengkapi 

sebenernya. Cuman 

mungkin karena dari 

keluarga tadi sih. 

Kalau yang nggak 

pengen ditiru ya.. 

perceraiannya haha 

kalau dari secara 

pribadi enggak sih. 

MRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.PP 

 

 

Subjek 

ingin 

meniru 

cara 

mendidik 

orang 

tuanya dan 

tidak ingin 

mengulang

i perceraian 

orang 

tuanya 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

membutuh

kan peran 

papa yang 

bertolerans

i dan peran 

mama yang 

keras 

Meniru 

peran 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek  

penilaian 

diri positif 
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Kan tiap orang punya 

karakter. 

 

WAWANCARA III : 14 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Kamu 

tergabung di 

organisasi 

nggak? 

Sekolah dan 

masyarakat. 

Di sekolah.. dulu pas 

SMA keroncong. Pas 

SMA umum pas udah 

keluar dari seminari. 

Di seminari dulu 

enggak ada sih. Terus 

kalau sekarang nggak 

ada. Paling cuman jadi 

relawan kayak yang 

kemarin itu. 

KMT Subjek 

mengikuti 

kegiatan 

yang sesuai 

dengan 

kemampua

nnya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kalau diluar 

akademik? 

Gereja? 

Di luar akademik 

belum. Belum pernah. 

Di gereja OMK, 

misdinar. Kalau 

misdinar dulu pas 

SMP. Kalau jadi 

pengurus belum 

pernah. Anggota.  

LBR Subjek 

mengikuti 

kegiatan di 

gereja 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

Kenapa? Kok 

nggak tertarik 

kenapa? 

Nggak, nggak tertarik 

hahaha nggak tau, aku 

tu sebenernya bukan 

orang yang apa.. 

doyan ikut organisasi 

gitu lo, kepanitiaan 

atau apa. Kalau jadi 

relawan malah mau, 

jadi sekedar bantuin 

aja lah gitu. Nggak 

mau ribet hahaha. 

D 

MN 

Subjek 

menilai 

dirinya 

bukan 

orang yang 

suka 

mengikuti 

organisasi 

Dinamika 

kelompok 

negatif 

Kamu merasa 

nyaman 

nggak di 

lingkungan 

tempat 

tinggalmu 

Kalau di lingkungan 

sini nyaman. Kalau di 

lingkungan kampus 

nggak tau.. kalau di 

gedung P aku kayak 

nggak ngerasa 

PEN 

 

 

 

KNL 

 

Subjek 

merasa 

tidak 

nyaman 

saat berada 

di tempat 

Perasaan 

dan emosi 

negatif  

 

Kebiasaan 

negatif di 
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ini? rumahku aja sih. 

Mungkin karena 

terlalu banyak ketemu 

orang yang formal ya. 

Kayak yang kemarin 

aku bilang. Aku lebih 

senengnya ke FAD 

apa kemana gitu. Di P 

nggak nyaman sama 

situasinya sih. Kalau 

sama orang-orangnya 

nyaman. Kayak nggak 

boleh ngerokok terus 

kamu harus pake kaos 

berkerah itunya sih 

yang bikin nggak 

nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang kaku 

dan 

memiliki 

banyak 

peraturan 

 

 

lingkunga

n 

 

 

Kalau yang 

kemarin-

kemarin? 

Nyaman juga. Di 

seminari enggak sih 

terlalu banyak aturan 

juga. Nggak aku 

banget. Terus 

makanannya nggak 

enak banget lagi haha 

sebenernya aku kalau 

di tempat baru 

gampangnya itu. 

Kalau misalnya 

situasinya nggak 

nyaman tapi 

makanannya enak 

betah. Itu paket 

kombo yang parah sih 

pas di seminari hahaha 

PEN 

 

 

 

KNL 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

dirinya 

tidak 

nyaman 

berada di 

lingkungan 

yang 

memiliki 

banyak 

aturan 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

 

 

 

Ada aturan 

masyarakat 

dan sekolah 

yang 

membuatmu 

nggak 

nyaman? 

Kalau di masyarakat.. 

nggak ada sih. Nggak 

ada. Gimana ya.. kalau 

di masyarakat kan itu 

namanya norma. Jadi 

aturan-aturan yang 

disepakati tapi nggak 

tertulis maksudnya 

MPK Subjek 

mengharga

i norma 

dan budaya 

lingkungan 

yang ada 

Mampu 

berperilak

u 
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masyarakat tu jauh 

lebih ada duluan 

daripada aku. Jadi 

situasinya aku harus 

mengikuti gitu lo dan 

memang aku nggak 

memperma-salahkan 

itu sih. Jadi nggak ada 

masalah. Kalau di 

kampus ya mungkin 

itu tadi. Aturan-aturan 

yang terlalu 

mengekang lah. Kayak 

contohnya dari baju 

tadi kenapa orang 

nggak boleh kuliah 

pake kaos gitu kan. Ya 

kalau sepatu mungkin 

lebih bagus pake 

sepatu sih daripada 

pake sandal atau apa. 

Itu aja terus nggak 

boleh ngerokok. 

Pernah 

ngalamin 

konflik 

nggak? Di 

sekolah di 

masyarakat? 

Nggak ada sih sejauh 

ini. Nggak pernah. 

Aku tu nice guy. 

Nggak pernah terlibat 

masalah-masalah yang 

hubungannya sama 

masyarakat kayak 

mengganggu 

ketertiban umum atau 

apa nggak pernah sih. 

A.PP 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang baik 

yang tidak 

terlibat 

masalah 

Aspek 

penilaian 

diri positif 

 

 

Kalau di 

sekolah? 

Di sekolah berantem 

paling. Ya anak-anak 

SD SMP lah. 

Menurutku masih 

wajar. Konflik tapi 

aku nggak anggep 

serius sih. Maksudnya 

ya udahlah. 

DMP Hubungan 

subjek 

dengan 

teman-

temannya 

baik, 

memiliki 

konflik 

namun 

Dinamika 

kelompok 

positif 
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tidak serius 

Kamu dulu 

kan di 

Palembang, 

sekarang di 

Jawa. Boleh 

diceritakan 

nggak ada 

budaya dan 

kebiasaan 

tertentu apa 

yang bisa 

kamu lihat? 

Kalau di lingkungan 

rumah.. ini aku dulu 

sempet.. sempet 

pernah bersyukur.. 

bukan bersyukur sih 

maksudnya kayak 

mengambil pelajaran. 

Aku lahir dari 

keluarga yang Jawa 

banget. Maksudnya 

kan ya jawa lah. 

Sopan santun antara 

yang tua yang muda 

itu bener-bener tinggi 

gitu lo tata krama dan 

segala macem-nya. 

Tapi disisi lain juga 

aku hidup di Sumatra 

yang mayoritas tu 

orang-orangnya keras 

gitu lo. Keras dalam 

artian mereka sangat 

menjujung yang 

namanya harga diri. 

Nah satu sisi yang tak 

dapet positifnya dari 

gabungan dua itu tadi 

aku belajar 

menghargai orang sih. 

Maksudnya ya 

menerapkan tata 

krama yang ada di 

keluarga terus juga 

nggak nganggep 

rendah orang lain 

maksudnya dalam hal 

apapun lah. Profesi 

atau apapun. 

KPL Budaya 

serta 

kebiasaan 

di 

lingkungan 

masyarakat 

dan rumah 

membuat 

subjek 

lebih 

mengharga

i orang lain 

Kebiasaan 

positif di 

lingkunga

n 

Budaya-

budaya itu 

ngaruh ke 

Heem. Kayak yang tak 

bilang tadi mixnya itu 

yang tak ambil bener-

F.PP Subjek 

menilai 

dirinya 

Faktor 

penilaian 

diri positif 
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hidupmu 

nggak? 

bener kayak apa ya 

jadi percampuran jati 

diri gitu lo. Dari yang 

satu alus banget terus 

yang satu keras. Tapi 

bisa ngambil tengah-

tengahnya. Oh ini 

yang harus tak ambil 

ini yang enggak. 

mampu 

mengambil 

sisi tengah 

yang 

positif dari 

dua 

kebudayaa

n 

lingkungan

nya 

Sekarang 

kalau perilaku 

orang ke 

kamu gimana 

sih yang 

kamu lihat? 

Welcome sih.. 

maksudnya selalu 

selalu terbuka gitu lo. 

Aku aku nggak pernah 

ketemu orang yang 

kenal sama aku terus 

orangnya tiba-tiba 

menjauh atau.. ya 

kalau prasangka aku 

nggak tau ya. Tapi sih 

sejauh yang tak liat 

nggak ada yang kayak 

gitu. Maksudnya 

selalu open gitu lo. 

Selalu menerima aku. 

Bahkan di tempat 

yang baru pun gitu sih 

yang tak rasain.  

DMP Subjek 

merasa 

diterima 

oleh 

lingkungan 

baru 

maupun 

lama dan 

mempunya

i hubungan 

yang baik 

dengan 

orang lain  

Dinamika 

kelompok 

positif 

Kalau sikap? Ramah. Hooh. Nggak 

tau ya mungkin karena 

karena aku ramah? 

Hahaha jadi mereka 

ikut ramah. Biasa sih. 

Normal, menerima, 

terus aku nggak liat 

yang rivalitas yang 

kayak cewek. 

F.PP Subjek 

menilai 

dirinya 

ramah 

terhadap 

orang lain 

Faktor 

penilaian 

diri positif 

Oke ganti 

topik. Pernah 

jatuh cinta? 

Hahaha aduh. Pernah 

pernah pernah.  

   

Punya pacar 

nggak? 

Belum. Tapi pernah.    
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Kenapa?  Kalau sekarang itu sih 

alesannya lebih.. lebih 

ke pengen fokus ke 

diri sendiri. 

Maksudnya aku kan 

punya hobi terus aku 

kan lebih pengen 

explore hobiku dulu 

sih. Belajar banyak, 

ketemu orang baru 

yang sama-sama 

hobinya biar sharing 

gitu sih. Kalau 

sekarang belum, 

belum kepikiran aja. 

HDP 

 

 

 

M 

KD 

Subjek 

ingin lebih 

memperhat

ikan 

dirinya 

sendiri dan 

ingin 

menekuni 

hobinya 

lebih dalam 

Pengharga

an diri 

positif 

 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 

Nggak bisa 

dibarengin? 

Enggak. Aku takut 

membebani dia dan 

membebani diriku 

kalau tak paksain. 

F.PN Subjek 

menilai 

dirinya 

belum siap 

untuk 

menjalin 

hubungan 

dengan 

lawan jenis 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Hobimu 

berarti baru-

baru ini ya? 

Kalau tak seriusinnya 

baru-baru ini sih. 

Kemarin-kemarin 

baru.. maksudnya 

kalau sekarang aku 

lebih mikirnya hobiku 

ini bakal tak jadiin apa 

kerjaan besoknya gitu 

lo. Aku bakal hidup di 

dunia yang tak pilih 

ini gitu lo maksudnya. 

Jadi sekarang baru 

serius kalau kemarin 

kan baru sekedar wah 

aku punya hobi nih, 

seneng-seneng gitu. 

HDP 

 

 

 

IMP 

Subjek 

mulai 

untuk 

mendalami 

dan 

mengarahk

an hobinya 

untuk masa 

depan 

Pengharga

an diri 

positif 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

Oke. Pernah 

ditolak? 

Pernah. Pernah. Dua 

kali hahaha. 
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Tau nggak 

kenapa kok 

ditolak? 

Kalau sananya sih 

bilangnya karena 

beda. Ya emang beda 

sih. Beda 

kepercayaan, yang 

pertama cuman beda 

kepercayaan yang 

kedua juga etnis beda.  

   

Kalau cinta 

bertepuk 

sebelah 

tangan? 

Belum ada sih, yang 

ada aku suka tapi 

nggak berani 

ngomong hahaha 

nggak berani. Nggak 

tau kalau, kalau buat 

yang satu ini aku 

ngerasa kayak.. ah 

bener-bener nggak 

berani aja. Nggak tau, 

aku juga heran 

alasannya kenapa. 

LPN Subjek 

tidak 

mengungka

pkan 

perasaanny

a karena 

takut  

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri 

negatif 

Waktu jatuh 

cinta ada 

perubahan 

nggak? Masih 

inget kan. 

Ada. Ada. Bangunnya 

lebih pagi. Lebih 

teratur aja sih. Itu 

perubahan yang paling 

kerasa. 

   

Karena 

diingetin 

sama dia? 

Nggak, nggak ada 

yang ngingetin. Tiba-

tiba gitu aja hahaha 

terus begitu ditolak 

balik lagi. 

LPP Subjek 

mengalami 

perubahan 

yang 

signifikan 

saat jatuh 

cinta dan 

putus cinta 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Perubahannya 

itu aja? 

Hooh. Menurutku itu 

udah wah banget sih 

maksud-nya keluar 

sendiri terus tiba-tiba 

jadi lebih kalau yang 

dulunya serampangan 

gitu kan jadi lebih 

lebih teratur hahaha. 

LPP Hidup 

subjek 

menjadi 

lebih 

teratur 

karena 

memiliki 

pacar 

Hubungan 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri positif 

Setelah Jadi males ngapa- LPN Subjek Hubungan 
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ditolak? ngapain. kembali ke 

sifat awal 

saat putus 

cinta 

dengan 

lawan 

jenis dan 

perubahan 

diri 

negatif 

Oke. 

Menurut-mu 

kamu punya 

tubuh yang 

ideal nggak? 

Waduh.. em aku agak 

sedikit berteori nggak 

papa ya. Wuih hahaha 

ideal atau enggak tu 

menurutku itu persepsi 

masing-masing orang 

ya maksudnya ideal 

itu kan karena 

penampilan itu kan 

pada dasarnya 

konstruksi sosial. Jadi 

kayak misalnya, orang 

mengkategorikan 

orang yang ideal 

misalnya laki nih. Oh 

laki yang ideal tu 

misalnya kulitnya 

bersih, rambutnya 

pendek terus kaya 

terus kalau cewe kan 

gitu. Jadi ya kalau 

menurutku tergantung 

persepsi orangnya. Dia 

mau ngikutin yang 

udah ada atau dia 

ngerasa udah fine gitu. 

Ya emang aku gini. 

Kalau aku ideal-ideal 

aja sih ngerasanya. 

DID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.PP 

 

 

 

 

Subjek 

beranggapa

n bahwa 

ideal 

maupun 

tidaknya 

tubuh 

seseorang 

merupakan 

persepsi 

orang 

tersebut 

dan 

persepsi 

orang lain  

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

memiliki 

tubuh yang 

ideal 

Diri ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

penilaian 

diri positif 

 

 

Kamu pernah 

diejek.. 

Karena bentuk tubuh? 

Oh pernah pernah. 

Rambut. Waktu SMP 

SD sampe SMA 

malahan itu orang-

orang terdekatku 

termasuk teman dan 

DON Subjek 

pernah 

diejek oleh 

teman dan 

sahabat 

perihal 

rambut 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 
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segala macemnya. Ya 

aku nggak 

menganggepnya 

sebagai penghinaan 

sih. Jadi mereka selalu 

manggil aku tu A.K. 

Terus kemarin muncul 

komik tu ada kan A.K. 

Tambah tambah parah 

mereka hahaha. 

keritingnya 

Tanggapan 

kamu 

gimana? 

Nyantai aja sih. Aku 

malah ngerasa lebih 

deket sama mereka 

gitu. Maksudnya oh 

berati aku ada ciri 

khas yang bakal 

diinget terus sama 

mereka. Gitu. 

A.TP 

 

 

 

 

F.TP 

Subjek 

mengubah 

tanggapan 

negatif 

orang lain 

mengenai 

bentuk 

tubuhnya 

menjadi hal 

yang 

positif 

Aspek 

penerimaa

n diri 

positif 

 

Faktor 

penerimaa

n diri 

positif 

Berarti kamu 

puas ya sama 

dirimu ini? 

Hooh.    

Ada mata 

pelajaran 

yang kamu 

sukai dan 

kuasai nggak? 

Kuasai sejarah sama 

bahasa Indonesia sih. 

Kalau yang tak sukain 

fisika sebenernya. Aku 

benci matematika tapi 

suka sama fisika. Na.. 

mungkin karena faktor 

guru sih pas SMA. 

Jadi guruku pas SMA 

tu.. kalau biasanya 

guru pelajaran ilmu 

pasti kan orangnya 

kaku tuh entah itu 

galak ya dia tu nggak 

mau men-toleransi 

kesalahan tapi guruku 

yang fisika ini enggak. 

Kesalahan apapun itu 

PAP Peran guru 

di sekolah 

membuat 

subjek 

menjadi 

menyukai 

mata 

pelajaran 

yang sulit 

Pengalam

an 

akademik 

positif 
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tetep bakal di nilai 

sama dia. Dia nggak 

pernah ngasih nol 

mutlak gitu di nilai. 

Dia selalu ngeliat 

prosesnya gimana. 

Bahkan kadang diisi 

sama dia jawabannya 

kalau kita nggak 

jawab. Terus nanti 

dipanggil dijelasin. 

Sayang udah 

meninggal sih 

sekarang hahaha itu 

sih yang mungkin buat 

aku suka sama fisika.  

Kalau yang 

kamu kuasai? 

Kalau yang bahasa 

Indonesia itu dulu jadi 

mamaku itu kan guru. 

Jadi sebelum beliau 

sekarang ngajar seni 

budaya karena emang 

di sekolahnya itu 

belum ada guru seni 

budaya sampe 

sekarang. Beliau itu 

dulu aslinya guru 

bahasa Indonesia. Na 

jadi kan pas kecil tu 

aku paling benci 

disuruh tidur siang. 

Jadi biasanya kalau 

tidur siang tu aku tidur 

di kamarnya mbah, 

mbah kakung na 

karena mbah kakung 

udah nggak ada jadi 

kamarnya itu dah 

hampir semi gudang 

lah tapi bersih cuman 

kadang disitu tempat 

ditaruh buku-buku 

PAP Subjek 

menguasai 

pelajaran 

bahasa 

Indonesia 

dan sejarah 

Pengalam

an 

akademik

positif 
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gitu lo. Na kalau aku 

males tidur siang itu 

biasanya aku kesitu. 

Ya nggak tidur. Tutup 

pintunya aku bukain 

buku-buku gitu terus 

baca disitu. Na dari 

yang sejarah itu juga 

buku-buku pelajaran 

sejarah-nya mbak ku 

yang SMP itu. Karena 

nggak ada kerjaan aja. 

Tapi lama-lama 

nyantol. Nggak suka 

baca, kepepet hahaha 

dulu SD kepepet. 

Ikut 

ekstrakulikule

r? 

Dulu SMP tu.. 

sepakbola. SMA.. 

keroncong.. udah. 

KMT Subjek 

mengikuti 

kegiatan di 

sekolah  

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Menguasai 

alat musik 

dong? 

Nggak sih, cuman 

beberapa. Gitar sama 

cak. 

M 

KD 

Subjek 

mengetahui 

kemampua

n dirinya 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Punya guru 

yang 

berkesan 

nggak? 

Kalau yang berkesan 

tu ada dua. Itu di SMA 

semua. Pertama 

namanya tu pak E. Pak 

E tu guru bahasa 

Indonesia ya itu 

sebenernya yang tak 

ceritain kalau ngajar 

bikin ngantuk tapi aku 

dapet banyak hal dari 

dia sih termasuk 

referensi bacaan atau 

gimana caranya 

ngejual tulisan ke 

media. Terus yang 

kedua itu pak A itu 

guru sejarah. Beliau 

juga orangnya sama 

M 

MK 

 

 

 

PKP 

Subjek 

dapat 

memilah 

orang yang 

membantu 

mengasah 

kemampua

nnya 

 

Subjek 

memiliki 

dua guru 

yang 

berkesan 

karena 

pengetahua

n dan cara 

mengajar 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

 

 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

positif 
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hahaha bikin ngantuk. 

Tapi yang tak salut dia 

kalau ngajar nggak 

pernah bawa buku. 

Saking udah apal 

ngelothok di luar 

kepala. Bahkan beliau 

tu pernah yang bikin 

aku kaget banget. Jadi 

waktu itu cerita 

tentang jaman 

revolusi. Dia bilang 

Indonesia itu merdeka 

tanggal 17 Agustus 

hari Jumat Wage jam 

sepuluh pagi di jalan 

pegangsaan timur 

nomer sekian hahaha 

disitu aku asem ini 

bapak udah berapa 

taun ya ngajar. Aku 

gitu, dia nggak pernah 

bawa buku tapi apal. 

Dia cerita gitu hahaha 

dia bisa apal 

ngelothok semua 

tentang sejarah itu. 

Disitu sih yang bikin 

berkesan banget dan 

orangnya kolot. 

guru-guru 

tersebut 

Kalau yang 

berkesan 

negatif? 

Negatif guru 

matematika pas SD. 

Namanya pak B 

hahaha kalau ada satu-

satunya yang buat aku 

trauma sama 

matematika mungkin 

beliau deh 

penyebabnya. Jadi 

dulu tu pas kecil pas 

SD itu sama lah kayak 

guru pelajaran ilmu 

PKN 

 

 

 

 

PAN 

Subjek 

pernah 

mendapatk

an 

pengalama

n yang 

tidak 

menyenang

kan dengan 

guru 

matematika

nya dan 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 
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pasti yang lain kan dia 

bener-bener nggak 

memberi toleransi 

sama kesalahan gitu. 

Misalnya minggu ini 

kita latian perkalian 

apalan terus maju. 

Maju nggak bisa. 

Kalau nggak 

dipupurin sama 

penghapus papan tulis 

diketok pake 

penggaris. Hooh 

hahaha terus orangnya 

sering bentak kalau 

salah gitu. Malesi 

pokok -nya. Jadi aku 

males sama 

matematika gara-gara 

dia. 

membuat 

subjek 

trauma 

sehingga 

subjek 

tidak 

menyukai 

pelajaran 

matematika 

Kamu 

pernah? 

Dipupurin. Di pupurin 

pernah. 

   

Pernah 

kesulitan 

mengikuti 

pelajaran 

nggak? 

Matematika pas SMA. 

Itu malah pas kelas 

dua sebelum aku 

keluar.. itu hampir 

satu kelas satu 

angkatanku bener-

bener nggak bisa 

menguasai materi di 

kelas dua itu karena 

emang gurunya.. kita 

nilai gurunya gagal sih 

maksudnya kalau dia 

berhasil sih nggak 

mungkin satu kelas 

bisa nilainya anjlok 

semua. Padahal yang 

pas kelas satu tu biasa 

gitu lo. Ya keliatan lah 

ada yang bisa ngikutin 

ada yang enggak. Di 

PAN Subjek 

menilai 

guru 

matematika

nya gagal 

dalam 

mengajar 

karena satu 

angkatan 

subjek 

mendapatk

an nilai 

yang jelek 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 
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kelas dua tu bener-

bener kacau. Ya 

apalagi aku, aku 

nggak suka 

matematika, dapet 

guru kayak gitu haha.  

Hobimu apa 

aja? 

Nulis sama dengerin 

musik. 

   

Menurutmu 

kamu unggul 

dibidang 

tertentu 

nggak? 

 

 

Apa ya……… wah 

aku nggak bisae nilai 

kayak gitu. 

Maksudnya aku 

ngerasa biasa-biasa aja 

sih. Kalau unggul di 

bidang 

tertentu…………… 

hahaha apa ya.. 

presentasi mungkin. 

Nggak tau banyak 

yang bilang kalau 

misalnya presentasiku 

tu jelas nggak loncat-

loncat terus teratur 

gitu sih.  

DOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

banyak 

orang yang 

menilai 

cara 

presentasin

ya bagus 

dan teratur 

Pandanga

n orang 

lain positif 

 

 

 

 

Menurutmu 

kemampuanm

u apa nih? 

Hahaha mampu 

menabung? Hahaha 

apa ya…...mencerna 

hal baru mungkin. Jadi 

tu aku tu orangnya 

keset. Apalagi kalau 

mau ujian sekolah gitu 

kan. enggak tambah 

keset, maksudnya 

belajarnya kalau mau 

deket-deket tok gitu 

lo. Tapi nggak tau 

ngapa, walaupun 

kadang kalau cuman.. 

kecuali matematika 

ya. Kalau misalnya 

bahasa mahamin 

misalnya konteks 

F.PN 

 

 

 

 

M 

KD 

Subjek 

menilai 

dirinya 

pemalas  

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

cepat 

memahami 

sesuatu 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

 

Mengetah

ui  

kemampu

an diri 
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bacaan apa gitu, itu 

bisa cepet nangkep.  

Nulismu itu 

nggak kamu 

anggep 

sebagai 

kemampuan? 

Enggak sih. 

Menurutku semua 

orang bisa nulis, 

cuman nggak 

semuanya dilatih. Gitu 

sih. 

HDN 

 

Subjek 

menilai 

hobi 

menulisnya 

bukanlah 

kemampua

n yang 

spesial 

Pengharga

an diri 

negatif 

Biasanya 

kamu 

mengekspresi

-kan 

kemampuan 

atau 

menulismu 

dimana? 

Di blog. Punya blog 

sendiri. Kalau dulu sih 

fokusnya sastra kayak 

puisi, cerpen gitu sih 

resensi buku. Kalau 

sekarang nyoba 

masukin repotase juga 

sih. Misalnya tentang 

acara pergi kemana 

gitu.  

KMT 

 

 

 

 

Subjek 

menerapka

n 

kemampua

n menulis 

nya dengan 

mengungga

h karyanya 

di blog 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

 

 

Kalau 

misalnya nih 

kamu diminta 

untuk 

berpartisipasi 

di acara 

pentas seni. 

Kamu mau 

ikut nggak? 

Apa yang 

kamu 

pertunjukkan? 

Pentas seninya apa? 

Ikut. Aku bakal di 

belakang layar sih. 

Mungkin kalau 

misalnya kayak teater 

gitu.. buat naskah 

paling. Mungkin gitu 

sih. Bukan.. bukan 

yang diatas panggung 

terus show off gitu 

enggak. Aku lebih 

seneng yang di 

belakang. 

HDP Subjek 

mau 

menunjukk

an 

kemampua

nnya untuk 

umum 

meskipun 

di balik 

layar 

Pengharga

an diri 

positif 

Kalau diminta 

untuk show 

nggak mau? 

Bukannya nggak mau. 

Males. Jadi pernah 

dulu pas SMA itu ikut 

teater.. itu juga 

dipaksa sih suruh 

tampil. Repot 

melajarin naskah, 

sumpah aku males 

haha harus baca, 

PKN 

 

Pernah 

terpaksa 

mengisi 

acara, 

membuat 

subjek 

tidak ingin 

mengikuti 

kegiatan 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 
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ngafalin, nggak nggak 

suka aja. 

yang 

serupa 

Padahal kamu 

bilang kamu 

orang yang 

mudah 

menguasai? 

Repot di prosesnya 

aku yang nggak mau. 

Latian dan segala 

macam halnya hahaha. 

   

Kalau besok 

ujian, hari ini 

kamu 

gimana? 

Kepikiran, susah tidur. 

Ya baca sih mungkin 

hahaha gitu. 

PEN Pikiran 

subjek 

menjadi 

terbebani 

dan susah 

tidur saat 

menghadap

i ujian 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

  

WAWANCARA IV : 14 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Ceritakan 

mengenai 

dirimu, siapa 

kamu, dan 

mau jadi apa 

sih kamu? 

Kenapa? 

……………….Aduh.. 

apa tadi.. ceritakan? 

Haha. Aku.. anak 

bungsu dari dua 

bersaudara.. berasal 

dari keluarga yang.. 

sederhana tapi hangat.. 

walaupun.. harus 

berpisah. Terus.. 

kehidupanku normal 

kayak anak-anak 

biasanya.. kalau cita-

cita sering berubah-

berubah jadi kalau 

kecil dulu pengen jadi 

pemain bola terus 

pengen jadi pilot tu 

pernah cuman nggak 

jadi. Terus mau jadi 

musisi jadi musisi 

pernah, SMP itu. 

Terus SMA itu 

LBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTH 

 

 

 

 

 

Subjek 

merupakan 

anak 

bungsu dari 

keluarga 

yang 

hangat, 

tinggal 

bersama 

mama dan 

kakak 

perempuan

nya. Hobi 

subjek 

menulis 

 

Subjek 

ingin 

menjadi 

penulis 

 

 

Latar 

belakang 

masa 

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memiliki 

tujuan 

hidup 
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bingung.. dan disitu 

aku mengamini bahwa 

fase itu kayaknya fase 

dimana orang emang 

masih labil. Masih 

mencari tau siapa 

dirinya gitu. Terus 

setelah SMA aku 

kesini.. terus baru 

mulai aktiflah di 

menulis karena itu 

hobiku. Aktif menulis 

terus juga cari 

referensi-referensi 

buku-buku bacaan gitu 

terus ternyata ketemu 

orang-orang yang 

ternyata punya hobi 

yang sama. Akhirnya 

sekarang aku pengen 

jadi penulis.  

 

 

 

 

 

Kenapa kok 

dulu pilih 

jurusan P? 

Yang pertama suka, 

penasaran aja kok 

kayaknya P tu enak 

gitu lo. Bisa tau 

karakter orang, 

dengerin orang cerita 

karena aku orangnya 

kan nggak terlalu suka 

ngomong jadi lebih 

lebih seneng dengerin 

gitu lo. Itu terus 

mungkin yang masuk 

akal menurut keluarga 

ku P. Terus di 

Semarang ada Lawang 

Sewu ya akhirnya aku 

ke sini. 

M 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.PP 

 

 

 

 

Subjek 

dapat 

memilih 

jurusan 

yang 

diinginkan 

dirinya dan 

sesuai 

dengan 

keinginan 

keluarga 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

senang 

mendengar

kan orang 

lain 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

penilaian 

diri positif 
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Masuk akal 

menurut 

keluarga 

maksudnya? 

Ya misalnya kayak 

aku masuk FEB nanti 

kan aku jadi akuntan 

atau apa gitu lo. 

Intinya yang menurut 

mereka itu jelas 

pendapatannya itu lo 

kalau kerja. Kalau 

misalnya milih sastra 

apa apa selain itu kan 

mereka pasti bakal 

menentang. 

DKN Subjek 

menilai 

keluargany

a akan 

menentang 

jika dirinya 

memilih 

jurusan 

yang sesuai 

dengan 

keinginann

ya yaitu 

sastra 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

Sosok yang 

ideal seperti 

apa 

menurutmu? 

Kalau keluarga ideal 

itu gimana ya.. hangat 

lah. Hangat dalam 

artian, masing-masing 

anggotanya selalu ada 

untuk anggota yang 

lain. Entah itu saat 

seneng atau susah. 

Kalau orang tua.. 

memberi ruang yang 

cukup untuk 

berkomunikasi sama 

anak-anak nya. 

Pertama itu kan akan 

melatih anak menjadi 

terbuka terus yang 

kedua juga jadi lebih 

deket. Itu. Kalau 

orang.. ideal itu kayak 

siapa ya.. tak kasih 

contoh aja ya, yang 

ideal itu kayak..  Jung 

mungkin kalau enggak 

Rogers kalau di tokoh 

psikologi. Mereka tu 

orang yang..  menjadi 

dirinya sendiri, nggak 

terpentok sama suatu 

norma atau apapun 

DID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DID 

Menurut 

subjek, 

keluarga 

ideal 

adalah 

keluarga 

yang 

hangat 

sedangkan 

orang tua 

ideal 

adalah 

orang tua 

yang 

mempunya

i kedekatan 

dengan 

anak 

 

Diri ideal 

menurut 

subjek 

adalah saat 

dimana dia 

bisa 

menjadi 

diri sendiri 

Diri ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diri ideal 
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yang menurut mereka 

itu nggak nggak sesuai 

dengan prinsipnya dan 

karena mereka jadi 

apa adanya itu mereka 

bisa diingat dan 

menghasilkan sesuatu 

yang mengagumkan 

gitu lo karyanya. 

Kamu udah 

jadi dirimu 

sendiri 

belum? 

Belum sepenuhnya sih 

aku nganggep-nya. 

Kadang juga masih 

digerakkan sama hal-

hal yang diluar 

keinginan kita 

misalnya ketika aku 

punya hobi nulis ni 

misalnya wah ternyata 

ada orang yang hobi 

nulis juga dan ternyata 

dia udah udah sering 

lah posting tulisannya 

ke media dan segala 

macem. Disitu kan 

kadang ada perasaan 

aku nggak mau kalah 

nih gitu kan, na disitu 

kadang aku ngerasa 

nggak jadi diriku 

disitu sih karena 

terdorong.. menurutku 

itu bukan kekuatan 

yang dateng dari 

dalam diri gitu lo 

cuman karena nggak 

mau kalah aja. 

TMP Subjek 

menilai 

dirinya 

belum bisa 

menjadi 

diri sendiri 

karena 

masih 

dipengaruh

i oleh hal 

yang 

terjadi di 

lingkungan 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 

Menurut 

orang lain, 

yang pernah 

kamu dengar, 

kamu itu 

orang yang 

Pernah.. tapi itu dari 

kabar burung sih 

maksudnya aku nggak 

denger langsung gitu 

lo. Katanya aku 

sombong terus terlalu 

DON 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengetahui 

bahwa ada 

orang yang 

menilai 

dirinya 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 
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seperti apa? menjaga jarak gitu 

sama orang. Ya.. lagi-

lagi aku nggak 

menyalahkan orang itu 

sih. Ya namanya 

belum kenal apalagi 

aku orangnya introvert 

jadi susah emang 

kalau harus bangun 

hubungan ke orang 

yang baru gitu agak 

susah. 

 

 

 

 

 

M 

MP 

 

 

 

 

 

 

F.PN 

 

 

 

 

 

 

sombong 

dan 

menjaga 

jarak  

 

Subjek 

dapat 

memaklum

i penilaian 

orang lain 

terhadap 

dirinya 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

tertutup 

dan sulit 

untuk 

menjalin 

hubungan 

dengan 

orang lain 

 

 

 

 

 

Mampu 

menerima 

perubahan 

 

 

 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Kamu pernah 

ambil 

keputusan 

sendiri? 

Setelah SMA, setelah 

aku gagal di seminari, 

itu aku mulai belajar 

ambil keputusan 

sendiri. 

M 

MK 

Kegagalan 

membuat 

subjek 

belajar 

mengambil 

keputusan 

sendiri 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Ada 

keputusan 

yang kamu 

sesali nggak? 

Apa ya……….. 

Sejauh ini belum sih 

aku ngerasa-nya. 

Nggak ada. 

   

Ada nggak 

sosok orang 

lain yang 

perannya 

kamu tiru? 

Modeling? Modeling 

nggak ada sih, yang 

menginspirasi ada 

tapi. Itu namanya Ben 

Laksana nama 

orangnya. Jadi dia itu 

MRO Subjek 

terinspirasi 

oleh 

seseorang 

bernama 

Ben, yang 

Meniru 

peran 

orang lain 
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alumni.. sek sek, 

hubungan 

internasional UNPAD. 

Sekarang dia jadi 

dosen. Jadi waktu itu 

pernah ada video di 

youtube, aku nonton 

ya sebener-nya aku tau 

dia tu dari situ. Nggak 

tau kehidupan pribadi-

nya atau karyanya apa, 

tapi menurut-ku dia 

dosen tapi bener-bener 

nggak kayak dosen 

yang selama ini kita 

kenal gitu lo yang old 

school yang kaku itu 

enggak, mungkin 

karena dia memang 

masih muda ya. Dia 

orangnya bener-bener 

terbuka, deket sama 

mahasiswanya. Terus 

sekarang dia ngajar di 

New Zealand jadi 

dosen juga. Nggak tau 

sih aku seneng aja 

sama orang-orang 

kayak gitu. Dia 

nyeritain masa lalunya 

yang kuliahnya 

ternyata nggak nggak 

cemerlang cemerlang 

banget. Kerjaannya 

mabuk di kampus 

hahaha aku suka aja 

sih. 

sewaktu 

kuliah 

tidak 

memiliki 

nilai yang 

cemerlang 

namun 

dapat 

menjadi 

dosen yang 

hebat 

Kamu 

concern soal 

kesehatan-mu 

nggak? 

Kesehatan 

Semenjak semester 

kemarin iya karena 

ada satu temen deket, 

itu yang dia sakit 

tuberkolosis ya karena 

PKP 

 

 

 

 

Subjek 

mulai 

memperhat

ikan 

kesehatan 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

positif 
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pribadi? dia perokok mungkin 

jadi kita mikirnya wah 

ini gara-gara rokok 

nih. Na mulai disitu 

udah agak was-was 

sih.  Jadi mulai.. na 

was -was tapi belum 

belum berani mulai 

buat perubahan entah 

itu ngurangin rokok 

atau olahraga itu 

belum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TMK 

diri karena 

melihat 

teman yang 

terkena 

penyakit 

akibat 

merokok 

 

Subjek 

merasa 

dirinya 

belum 

berani 

dalam 

membuat 

perubahan 

untuk 

kesehatan 

dirinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

mampu 

mengambi

l 

keputusan 

La terus was-

wasnya? 

Ya hahaha baru 

sekedar.. jadi sekarang 

batuk dikit tu langsung 

aduh hahaha 

pikirannya langsung 

kemana-mana gitu. 

Terus juga mulai 

sering nyari-nyari 

tentang misalnya apa 

bahaya rokok terus 

gimana cara 

berentinya. Itu udah 

mulai nyari tapi belum 

ada niat buat ayo 

terapin gitu belum. 

TPK Subjek 

menilai 

dirinya 

belum 

memiliki 

cukup 

motivasi 

untuk 

berubah 

meskipun 

sudah 

menyadari 

dampak 

negatif dari 

kebiasaan 

merokokny

a 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 

Selain 

merokok? 

Semester kemarin tu 

sering olahraga 

sebenernya. Jogging 

jogging gitu ya nggak 

teratur sih. Tapi 

minimal seminggu 
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sekali lah, terus 

sekarang blas hahaha 

nggak tau, mungkin 

karena J D direnovasi 

ya, soalnya aku 

larinya disitu. 

Kemampuan

mu yang 

kamu terapin 

setiap hari 

ada nggak? 

Baca sih mungkin. 

Jadi misalnya ada, aku 

ketemu eh ketemu, 

beli barang baru gitu 

misalnya barang 

elektronik atau apa.. 

atau misalnya ada 

berita apa gitu lo. Aku 

orangnya tu nggak 

gampang langsung, 

oke langsung kita 

apain gitu. Pasti tak 

liat dulu tak pahamin 

maksudnya apa, gitu 

sih yang tak pake. 

Belajar kritis. 

KMT Subjek 

menerapka

n 

kemampua

n 

membacan

ya untuk 

memahami 

sesuatu 

dalam 

keseharian 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Kalau ada 

yang 

melakukan 

kesalahan, 

tidak sesuai 

dengan norma 

atau aturan 

pribadi-mu. 

Reaksimu 

gimana? 

Tegur sih tegur. Ya 

kalau itu temen di ajak 

ngobrol kalau 

misalnya orang 

ditegur. Dikasih tau 

kalau nggak 

seharusnya kayak gini 

gitu lo. 

KNL Subjek 

menegur 

orang lain 

yang 

berperilaku 

tidak sesuai 

aturan 

Kebiasaan 

negatif di 

lingkunga

n 

Kamu punya 

aturan pribadi 

nggak? 

Jujur sih mungkin 

menurutku itu penting 

banget. Terus…. 

karena aku hidup sama 

mama cuman 

sendirian mungkin 

belajar menghargai 

perempuan.  

KPL Tinggal 

dengan 

mamanya 

membuat 

subjek 

belajar 

mengharga

i 

perempuan 

Kebiasaan 

positif di 

lingkunga

n 

Gimana Gimana ya contoh M Tertarik Mampu 
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emang? sederhananya.. jadi 

akhir-akhir ini juga 

agak tertarik sama 

feminism gitu kan 

tentang kenapa sih 

perempuan nggak bisa 

setara dengan laki-laki 

gitu. Disitu mulai 

nggak tau mulai 

tambah peduli aja gitu. 

Kalau misalnya 

kenapa laki-laki boleh 

jadi sopir sedangkan 

perempuan jadi sopir 

harus dapet stigma 

yang gimana gitu, 

ataupun sebaliknya. 

MK pada 

permasalah

an derajat 

yang 

terjadi pada 

wanita dan 

pria 

membuat 

subjek 

mulai 

peduli 

terhadap 

kedudukan 

perempuan 

mengambi

l 

keputusan 

Kamu ngasih 

tuntutan 

nggak ke 

dirimu 

sendiri? 

Dalam hal tertentu, ya. 

Contohnya dari, dari 

kuliah wes ya. Jadi tu 

aku.. aku ini apa 

mandang malah dari 

sisi buruk sih. Aku ni 

orangnya perfeksionis. 

Aku susah bekerja 

dalam tim. Mungkin 

aku bisa kerja sama 

tim, tapi harus aku 

yang milih timnya. 

Kalau enggak gitu 

biasanya aku males-

malesan. Kayak 

misalnya di kelas. 

Dipilih misalnya aku 

sreg sama timnya ya 

aku bakal bisa disitu, 

tapi kalau nggak sreg 

aku bakal kerja 

sendiri. Karena itu tadi 

sih punya standar 

sendiri gitu lo. 

A.PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMP 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

perfeksioni

s dan sulit 

untuk 

bekerja 

sama 

dengan 

orang lain 

 

Subjek 

menjadi 

malas 

apabila 

bekerja 

sama 

dengan 

orang yang 

tidak sesuai 

dengan 

keinginann

ya 

Aspek 

penilaian 

diri 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

mampu 

menerima 

perubahan 
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Hal yang 

lain? 

Tuntutan 

yang lain? 

Sek bentar…… 

Belajar sebanyak-

banyaknya sih 

mungkin. Jadi.. apa ya 

kayaknya enak aja gitu 

jadi orang yang nggak 

harus tau segalanya 

sih, tapi minimal 

ketika kita di ajak 

ngobrol sama orang 

bahas sesuatu itu 

nyambung gitu lo 

tentang apapun. Itu sih 

menurutku. Jadi.. ya 

ngeluangin waktu lah 

buat belajar baca gitu 

sih kalau aku 

orangnya.  

MPK Subjek 

menuntut 

dirinya 

untuk 

banyak 

membaca 

agar 

memiliki 

banyak 

pengetahua

n dan 

mengimba

ngi lawan 

bicara 

dengan 

pengetahua

n tersebut  

Mampu 

berperilak

u 

Kalau kamu 

pengen 

dianggap 

orang lain 

seperti apa? 

Sederhana sih. 

Sederhana sama apa 

adanya. Kapan ya 

waktu itu aku pernah 

pas lagi mabuk sih ya 

tapi ya omongannya 

orang mabuk sih, tapi 

waktu itu nggak 

mabuk-mabuk banget. 

Jadi kalau bisa tu 

sesukses apapun nanti, 

aku tetep pengen 

dianggep orang 

sebagai aku yang 

sekarang gitu lo yang 

biasa aja yang 

cengengesan gitu. Aku 

nggak.. karena 

menurutku predikat 

atau apa itu bakal 

memberatkan sih. Aku 

nggak nggak suka 

hidup yang terlalu 

rumit kayak gitu. Jadi 

HPO Subjek 

ingin 

dipandang 

sebagai 

orang yang 

sederhana 

dan apa 

adanya 

Harapan 

individu 

dipandang 

orang lain 
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mending sederhana 

apa adanya itu aja. 

Ada nggak 

hal-hal dari 

agama yang 

kamu jadikan 

pedoman 

hidup? 

Memberi sih eh aku 

nggak tau ini ini dari 

injil tapi aku nggak 

inget. Pokoknya 

intinya ketika kamu 

memberi kamu nggak 

akan kekurangan 

intinya gitu sih. 

PRD Subjek 

menjadikan 

ajaran 

agama 

mengenai 

memberi 

sebagai 

salah satu 

pedoman 

hidup 

Pengalam

an religius 

dan diri 

Tujuan 

hidupmu apa 

sih? 

Berguna buat orang. 

Aku ngerasa kepuasan 

tersendiri aja sih 

ketika dalam hal 

apapun lo ya, 

walaupun misalnya 

cuman ada orang 

dateng lagi punya 

masalah terus sharing 

aku seneng aja kalau 

misalnya bisa jadi 

tempat walaupun 

cuman sekedar buat 

dengerin sih. Aku 

merasa berguna disitu 

dan kayaknya lebih 

bahagia aja kalau kita 

bisa berguna buat 

orang lain. 

MTH 

 

 

 

PEP 

 

Subjek 

merasa 

puas jika 

dapat 

menjadi 

tempat 

berbagi  

sesuatu 

oleh orang 

lain dan 

merasa 

bahagia 

apabila 

dirinya 

dapat 

berguna 

bagi orang 

lain  

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

Perasaan 

dan emosi 

positif 

Kamu suka 

perubahan 

nggak? 

Ada peribahasa bilang 

tu satu-satunya hal 

yang mungkin itu 

cuman perubahan. Jadi 

mau nggak mau suka 

nggak suka perubahan 

tu tetep akan terjadi 

dan tugas kita cuman 

ya ngikutin aja. Kalau 

itu sesuai ya kita 

terima kalau enggak.. 

M 

MP 

Subjek 

menerima 

perubahan 

karena 

beranggapa

n bahwa 

perubahan 

tidak dapat 

dihindari  

Mampu 

menerima 

perubahan 
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ya udah hahaha fine-

fine aja sama 

perubahan. 

Apabila 

terjadi 

sesuatu yang 

tidak sesuai 

dengan 

harapanmu, 

kamu gimana 

dan bisa 

terima nggak? 

Apapun itu 

nggak harus 

soal cita-cita. 

Contohnya cita-cita 

gitu ya? Kalau itu 

mendadak banget 

yang pasti pertama 

shock ya pasti.. 

ngedown lah. Tapi 

dari situ.. belajar lagi, 

misalnya kayak 

rencana.. yang udah 

disusun terus nggak 

sesuai terus evaluasi 

dikoreksi lagi gitu sih.  

M 

MP 

Jika terjadi 

perubahan 

keadaan, 

maka 

subjek 

akan 

membuat 

rencana 

ulang dan 

melakukan 

evaluasi 

Mampu 

menerima 

perubahan 

Bisa terima 

nggak? 

Bisa.. walaupun entah 

itu lama atau 

sebentar.. bisa lah 

hahaha.  

   

Kamu puas 

nggak dengan 

dirimu saat 

ini? 

Belum. Belum lulus 

kuliah soalnya. Itu sih 

hahaha.  

PAN Subjek 

belum puas 

karena 

belum lulus  

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

Kenapa? Nggak jadi bebannya 

mama lagi sih ya 

mungkin sekali dua 

kali masih bakal minta 

duit tapi kan minimal 

udah udah bisa kayak 

ngasih back upnya lah 

nanti. Itu sih. 

IMP Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak lagi 

menjadi 

beban 

untuk 

mamanya 

saat sudah 

lulus dan 

bekerja 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 

Bisa 

menyebutkan 

perilaku 

positif dan 

negatifmu 

apa? 

Positifnya.. rasa ingin 

tauku tinggi dan itu 

mungkin buat aku mau 

belajar sih entah itu 

tentang hal baru atau 

belajar dari kesalahan 

yang lalu terus 

negatif-nya itu kadang 

A.PP 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

adalah 

orang yang 

mau belajar 

dan suka 

belajar dari 

Aspek 

penilaian 

diri positif 
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inkonsisten jadi udah 

punya rencana terus 

gara-gara misalnya 

masalah males atau 

tertunda jadi nggak 

jalan. Itu sih. 

 

 

F.PN 

kesalahan 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

tidak 

konsisten 

karena 

malas dan 

suka 

menunda 

 

 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Kalau sifatmu 

yang 

menonjol 

apa? 

Sifat yang 

menonjol………… 

ramah haha yang 

negatif.. perfeksionis 

tadi sih jadi kesannya 

aku kayaknya 

orangnya egois 

maksudnya harus.. 

harus aku semua gitu. 

F.PN Subjek 

menilai 

sifatnya 

yang 

perfeksioni

s membuat 

dirinya 

terkesan 

egois 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 

Ada nggak 

satu peristiwa 

yang 

berkesan 

mendalam 

buat kamu? 

Pas keluar dari 

seminari.. itu.. kan ada 

malem perpisahan 

sama temen-temen 

seangkatan. Na itu aku 

bener-bener ngerasain 

yang namanya 

kehilangan saudara tu 

disitu bener-bener wah 

aku ngerasa kayak 

ilang sih pas disitu. 

Maksudnya udah tau 

wah habis ini aku 

keluar nih bakal susah 

lagi gitu lo buat 

bareng sama mereka. 

Gitu sih. Inget banget 

membekas banget. 

Negatif sih. 

PKN Perpisahan 

dengan 

teman-

teman 

membuat 

subjek 

merasa 

kehilangan 

saudara 

dan merasa 

akan susah 

untuk dekat 

dengan 

mereka lagi 

Peristiwa 

dengan 

kesan 

negatif 

Kamu suka 

bikin 

perencanaan 

Seminggu sih paling. 

Kalau yang setaun tu 

paling nentuin 

MPP Subjek 

merencana

kan target 

Memiliki 

perencana

an dan 
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nggak? prioritas. Jadi tu 

biasanya aku nentuin 

tu cuman tiga. 

Misalnya buat taun ini 

a, b, c gitu. Na terus 

kalau yang buat 

mingguan tu biasanya 

lebih ke yang masalah 

sehari-hari kayak 

kuliah terus kalau 

sekarang mungkin 

deadline di K. Gitu 

sih. 

dan 

prioritasny

a untuk 

setiap 

minggu 

dan 

sepanjang 

satu tahun 

persiapan 

diri 

Ikut kegiatan 

di kampus 

sama 

lingkungan 

rumah nggak? 

Kalau lingkungan sini 

enggak. Kalau di 

kampus dulu UKM 

terus sekarang di K. 

Ya kayak jurnalistik-

jurnalistik gitu sih 

lebihan. Sekarang 

fokusnya ke online 

sih. Online di situsnya 

U.  

KMT Subjek 

mengikuti 

kegiatan 

yang sesuai 

dengan 

kemampua

n 

menulisnya 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Suka nggak 

sih ikut 

kegiatan-

kegiatan gitu? 

Kalau sesuai haha 

sama yang aku suka, 

suka sih. Kalau 

enggak ya setengah 

hati ikutnya. 

M 

MK 

Subjek 

melakukan 

sesuatu 

sesuai 

dengan 

yang 

diinginkan 

Mampu 

mengambi

l 

keputusan 

Pekerjaan 

yang besok 

pengen kamu 

miliki apa? 

Penulis hahaha 

jurnalis. Pengen-nya 

sih penulis lepas 

cuman nggak tau ya 

semakin ke depan kan 

kebutuhan kita nggak 

tau. Kalau misalnya 

itu memaksa ya itu 

jadi jurnalis dimana 

gitu. 

MTH 

 

 

 

 

IMP 

Subjek 

ingin 

menjadi 

penulis 

 

Subjek 

ingin 

menjadi 

jurnalis 

untuk 

mencukupi 

kebutuhann

Memiliki 

tujuan 

hidup 

 

 

Pandanga

n individu 

terhadap 

masa 

depan 

positif 
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ya 

Penulis sesuai 

minatmu ya? 

Iya. M 

KD 

Menulis 

adalah 

minat 

subjek 

Mengetah

ui 

kemampu

an diri 

Hubungan 

spesial ada 

nggak? 

Sama temen.. 

bromance hahaha 

   

Sekarang ini 

tergabung di 

oranisasi 

nggak? 

Nggak sih. Belum 

ketemu yang pas 

mungkin. 

   

Kalau dulu? Ikut UKM, UKM P di 

kampus. Sudah. Til. 

   

Nah, 

hubungan-mu 

sama temen-

temen pas di 

organisasi 

gimana sih? 

Kalau di P nya ya 

deket sih. Deket 

banget malahan. Kita 

saling berbagi hal 

baru, saling ngajarin 

satu sama lain, saling 

memperkaya lah. 

Kalau di K kan aku 

itungan-nya masih 

baru. Ini aku baru 

bulan ketiga disana 

dan rapatnya itu jarang 

yang bisa dateng 

semua. Jadi aku belum 

terlalu kenal sama 

anak-anaknya paling 

satu dua. 

DMP Subjek 

mempunya

i hubungan 

yang baik 

dalam 

organisasi 

yang 

diikuti 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Sejauh ini ada 

temen yang 

nggak suka 

sama kamu 

nggak? 

Aku ngerasa baik-baik 

aja sih. Nggak ada 

kayaknya. 

DMP Subjek 

memiliki 

hubungan 

yang baik 

dengan 

teman 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Kamu orang 

yang bahagia 

sama 

hidupmu, 

dirimu atau 

Waduh… berat….. 

boleh pake presentase 

nggak sih? Haha  

aduh…. Untuk saat ini 

masih, masih 

F.PN 

 

 

 

 

Subjek 

menilai 

dirinya 

belum 

merasa 

Faktor 

penilaian 

diri 

negatif 
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tidak? diambang sih aku 

ngerasanya.. ya 

mungkin nggak ada 

masalah, mungkin aku 

ngerasa hidupku baik-

baik aja tapi ya juga 

aku ngerasa belum 

bahagia, tapi juga 

nggak sedih. Masih di 

ambang.  

bahagia 

meskipun 

jauh dari 

masalah 

 

Sama dirimu 

atau sama 

hidupmu? 

Sama diriku mungkin. 

Kalau sama hidup 

cukup bahagia.  

   

Apa sih yang 

membuat 

kamu nggak 

bahagia? 

Kalau yang buat diriku 

karena ada satu 

tuntutan yang belum 

selesai itu. Kuliah tu 

bener-bener beban sih 

sekarang menurutku 

dan itu harus cepet-

cepet diselesain. Kalau 

buat hidup karena aku 

belum sampe ke cita-

cita idealku ya 

mungkin. Belum bisa 

terlalu produktif di 

bidang nulis. Itu sih. 

Belum berani 

ngeshare ke media. Itu 

sih. 

PAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN 

Subjek 

menilai 

dirinya 

masih 

terbebani 

dengan 

adanya 

tuntutan 

yang belum 

selesai 

 

Subjek 

merasa 

belum 

bahagia 

karena 

belum 

produktif 

di bidang 

menulis 

dan takut 

untuk 

membagika

n 

tulisannya 

ke media 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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TRIANGULASI : 15 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema 

Udah berapa 

lama kenal 

A? 

Udah lima tahun 

setengah lah mungkin. 

   

Karena satu 

kosan ya? 

Dari awal satu kos, 

tapi mulai masuk ke 

semester empat itu 

udah beda kos. Tapi 

ini udah deket lagi. 

   

Kamu tau 

nggak kalau 

orang tuanya 

A bercerai? 

Tau. Tau.    

Taunya dari? Taunya dari si A 

sendiri. 

   

Waktu itu A 

cerita atau 

gimana? 

Kalau seingetku dulu 

tu.. biasalah temen 

berduaan terus cerita-

cerita tentang keluarga 

masing-masing. Aku 

awalnya juga nggak 

ngerti dulu. Terus aku 

tanya lo emangnya 

papamu kerja apa aku 

bilang gitu. Kerja ini, 

na disitu dia baru 

ngomong. Kan mama 

sama papaku tu pisah, 

gitu sih. 

   

Waktu bilang 

orang tuanya 

pisah A 

gimana? 

Nggak tau ya, kalau 

buat aku lo, biasa aja. 

   

Biasanya 

pergi bareng 

kemana? 

Paling ya nongkrong 

ke angkringan mana, 

ngopi. Ngecamp 

paling itu ke gunung 

kalau nggak ke pantai.  

   

A pernah 

kasih 

Na kebetulan itu kita 

orangnya tu ngikut. Si 

TMK Subjek 

lebih suka 

Tidak 

mampu 
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keputusan 

dalam pilihan 

tertentu 

nggak? 

siapa ngajak pergi 

nanti kita saling tanya 

ikut atau enggak.  

mengikuti 

orang lain 

dari pada 

menentuka

n pilihan 

mengambi

l 

keputusan 

A itu 

orangnya 

seperti apa 

sih? Boleh 

panjang lebar. 

A orangnya.. rada 

susah dimengerti. Dia 

orangnya suka diem. 

Terus kadang juga 

nggak bisa ditebak. 

Tiba-tiba yang dari 

ketawa-ketawa tiba-

tiba diem. Kayak gitu. 

Nanti berapa hari 

jarang ngomong. 

Kayak gitu sih 

seringnya. Habis 

ketawa-ketawa pergi 

dari mana kita masih 

happy happy terus 

pulang tiba-tiba dia 

diem. Di ajak 

ngomong tu jawab 

seadanya. Jadi sampe 

sekarang kenapanya 

juga nggak tau. 

PEN Menurut 

triangulasi, 

subjek 

adalah 

orang yang 

pendiam, 

sulit untuk 

dimengerti, 

memiliki 

perasaan 

dan emosi 

yang sulit 

ditebak dan 

secara 

mendadak 

dapat 

berubah 

tanpa 

diketahui 

penyebabn

ya 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Waktu A 

kayak gitu 

kamu nggak 

nanya dia 

kenapa? 

Dulu waktu pertama 

kenal aku sering 

tanya, kenapa kenapa 

gitu. “Nggak papa, 

cuman lagi pengen 

aja” atau lebih 

gampangnya mungkin 

“lagi pengen sendiri 

atau lagi bad mood”. 

Kan ada beberapa 

orang yang tiba-tiba 

moodnya berubah, aku 

ngertinya dia dari awal 

kayak gitu. Jadinya 

sekarang kalau dia 

kayak gitu liat dari 

PEN Perasaan 

dan emosi 

subjek 

mudah 

berubah ke 

perasaan 

dan emosi 

yang buruk 

dan 

memilih 

untuk 

berdiam 

diri 

Perasaan 

dan emosi 

negatif 
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raut muka e kan udah 

keliatan, oh ya wes 

aku ngejauh dulu. 

Kalau dia udah rada 

tenang dia yang 

ngedeket. 

Kalau 

kesehariannya 

kayak apa? 

Kesehariannya dia 

kalau dulu tu ya sama 

aja sih. Orangnya tu 

menyendiri, suka 

sendiri. Kadang diem 

di kamar liat laptop 

nonton apa gitu, 

mainan HP. Kalau 

nggak di ajak ya dia 

nggak bakal mau. 

Nggak bakal ngajak 

duluan dia. Nggak 

akan ngajak duluan. 

Jarang jarang banget. 

Paling kalau lagi 

bener-bener suwung, 

si A nya ini baru 

ngajak kemana. Kayak 

gitu seringnya. 

A. 

ON 

Menurut 

triangulasi, 

subjek 

adalah 

orang yang 

suka 

menyendiri 

dan 

memilih 

untuk 

menunggu 

ajakan dari 

orang lain 

dari pada 

mengajak 

duluan 

Pandanga

n orang 

lain 

negatif 

terhadap 

individu 

Kalau pagi? Bangunnya sering sih 

siang, sering juga pagi 

udah bangun, nyuci 

dan segala macemnya. 

   

Menurutmu si 

A ini orang 

yang bahagia 

nggak? 

Kalau bahagia sih 

bahagia ya. Karena dia 

kayaknya bisa dapet 

tujuan yang dia mau. 

Misalkan dulu dia di 

rumah kan katanya 

terkekang dan segala 

macem ketika disini 

dia mau apa-apa tu 

bisa gitu lo. 

Terkekangnya dalam 

hal kuliah karena dia 

bukan masuk di 

DKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPO 

 

Subjek 

merasa 

tertekan 

dalam 

akademikn

ya karena 

masuk di 

jurusan 

yang tidak 

diinginkan 

 

Subjek 

mampu 

Keadaan 

keluarga 

negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menerima 

perceraian 
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jurusan yang dia 

pengen. Setauku 

kayak gitu. Kalau 

bahagianya, dia nggak 

pernah ngeluh “aduh 

hidupku kok kayak 

gini sih” gitu nggak 

pernah. Makanya aku 

bingung dari dia tu.. 

temenku yang broken 

home banyak. Tapi dia 

satu-satunya orang 

yang nggak down 

waktu tau keluarganya 

kayak gitu. Kalau 

yang lain udah bad 

habit lah. Kalau dia 

nggak sih, aku nggak 

pernah liat hal buruk 

dari dia, sikap dan 

perilakunya ke dia. 

Kayak orang normal 

biasanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN 

menghadap

i perceraian 

orang 

tuanya 

dengan 

baik, hal 

ini terlihat 

dari 

perilaku 

dan sikap 

subjek 

yang tetap 

baik 

 

Subjek 

tidak 

masuk ke 

jurusan 

yang 

diinginkan 

orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalam

an 

akademik 

negatif 

A ini 

orangnya 

kaku atau 

fleksibel? 

Justru dia malah orang 

yang bisa ngomong 

ngobrol sama orang 

baru. Dia orangnya 

diem, kalau ketemu 

orang baru bisa 

menyesuaikan diri gitu 

lo. Kalau aku 

cwawakan tapi ketemu 

orang baru diem. 

Kebalikannya, dia 

yang banyak omong 

kalau misalnya 

ketemu orang baru. 

Bisa lebih banyak 

tanya tentang hal-hal 

yang nggak tak pikirin 

gitu lo. Orangnya 

kayak gitu. 

MPK Triangulasi 

menilai, 

meskipun 

pendiam, 

subjek 

adalah 

orang yang 

mudah 

berkomuni

kasi dan 

menyesuai

kan diri 

dengan 

orang yang 

baru 

dikenal  

Mampu 

berperilak

u 
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Kalau kamu 

liat, si A ada 

perbedaan 

sikap nggak 

ke orang dan 

tempat 

berbeda? 

Nggak sih sama aja. 

Kalau di tempat sama 

aja, dimanapun dia 

kayak gitu. Tapi kalau 

sama temen, mungkin 

ada beberapa yang 

mungkin awalnya 

welcome terus 

namanya temen to 

kumpul kumpul terus 

kenal kan jadi ngerti 

jelek buruk e. “Ah 

males ah sikap e dia 

kayak gini” dia sih 

kayak gitu, tapi 

beberapa aja nggak 

semua. Paling dikitlah, 

dari kumpulan itu dia 

yang paling dikit benci 

sama orang. Sikap 

benci atau nggak 

seneng sama temen 

sendiri dia yang paling 

dikit. 

A.OP Subjek 

jarang 

memiliki 

perasaan 

benci 

terhadap 

teman 

maupun 

orang lain 

Pandanga

n orang 

lain positif 

terhadap 

individu 

Percaya diri 

nggak sih dia 

orangnya? 

Percaya diri banget. 

Kebangeten sih. Gitu 

gitu tapi ya berani tu 

buktinya. 

HDP Subjek 

memiliki 

kepercayaa

n diri yang 

tinggi 

Pengharga

an diri 

positif 

Dalam 

bergaul? 

Ya pinter. DMP Subjek 

pandai 

bergaul 

Dinamika 

kelompok 

positif 

Apa saja yang 

kamu suka 

dan tidak 

suka dari A? 

Yang tak suka selera 

musiknya sama, 

kebiasaannya juga 

sama terus pola pikir 

mungkin. Hal-hal 

yang kita omongin 

bisa satu pemikiran 

gitu. Kalau hal yang 

nggak tak suka dari 

dia itu ngaret. Ngaret, 

TPK Subjek 

memiliki 

kebiasaan 

melakukan 

sesuatu 

dengan 

waktu yang 

lama dan 

membuatn

ya tidak 

Tidak 

mampu 

berperilak

u 
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lama, mandi lama apa-

apa lama. Itu doang 

sih. 

tepat waktu 

Sikapnya 

yang 

menyebalkan 

ada nggak? 

Nggak ada.. nggak ada 

sama sekali nggak 

ada. Nggak pernah 

sebel aku sama dia ni. 

Malah apa ya.. malah 

kalau ada apa-apa aku 

kalau bisa nyari dia 

dulu. Paling ngaretnya 

itu doang. Lainnya 

nggak. 

   

Si A ini suka 

sharing 

pengalaman 

atau hal-hal 

apa gitu 

nggak? 

Sharing atau 

curhat? 

Banget. Sering banget. 

Sharing ke aku. 

Sharing sih. Kalau 

curhat kan minta 

pendapat. Aku yang 

dapet pelajaran dari 

dia. Banyak sih 

sharing tentang 

kerjaan, keluarga 

sering, kehidupannya 

dia dulu. 

HDP Subjek 

senang 

membagika

n 

pengalama

n maupun 

pengetahua

n yang ia 

punya pada 

orang lain 

Pengharga

an diri 

positif 

Ada yang 

berkesan 

nggak dari 

ceritanya? 

Keluarganya dia sih. 

Apa ya.. dia tu 

walaupun awalnya 

nggak bisa terima tapi 

akhirnya bisa nerima 

posisi dia masih kecil 

mungkin orang tuanya 

pisah dan segala 

macemnya. Dia kayak 

yang ya udah namanya 

hubungan kalau nggak 

cocok ya nggak usah 

di paksain. Salutnya 

dari dia itu sih. Kalau 

jadi dia mah aku udah 

drop kali ya. Ke 

mabok atau apa. Dia 

enggak sih. Terima aja 

TPO Subjek 

mampu 

menghadap

i dan 

menerima 

perceraian 

orang 

tuanya 

dengan 

meyakini 

bahwa 

hubungan 

tidak dapat 

dipaksakan 

Menerima 

perceraian 

orang tua 
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karena udah kejadian.  

Kalau curhat? Apa ya tentang cewek 

itu sering. Dulu sering. 

Dia sekarang lagi mau 

menjomblo mungkin. 

Apa lagi ya.. tentang 

temen tentang cewek 

yang dia suka terus 

kuliah. Seputar itu aja 

sih. Jarang curhat 

sebenernya, aku yang 

nanya baru dia curhat. 

Aku yang mancing. 

MPK Subjek 

tidak 

pernah 

menceritak

an 

masalahny

a kecuali 

ditanya 

terlebih 

dahulu 

Mampu 

berperilak

u 

Pernah liat 

dia marah 

nggak? 

Pernah. Pernah. Gara-

gara guyonan sih 

bercanda cuman pas 

posisinya dia lagi bad 

mood. Kepalanya ke 

antem sama helm kan. 

Na disitu dia marah. 

Jengkelnya itu dari 

kita di S waktu itu 

mau ke Kds, nyampe 

di Kds itu masih 

mukanya jengkel, 

mukanya udah nggak 

enak. Sampe pulang 

itu masih. Itu nggak 

sama aku, nggak 

pernah marah sama 

aku. Mau tak buat 

marah tapi susah. 

PEN Subjek 

dapat 

menyimpa

n marah 

dan jengkel 

untuk 

waktu yang 

lama  

Perasaan 

dan emosi 

negatif 

Usia 

psikologis 

dan usianya 

dia tu 

seimbang 

nggak? 

Kedewasaan, 

pola pikir? 

Sesuai sih kalau 

menurutku. Orangnya 

lebih sabar buat 

ngadepin masalah sih, 

nggak gampang emosi 

dan nggak banyak 

sambat sebelum 

ngelakuin. 

PEP Subjek 

sabar 

dalam 

menghadap

i masalah, 

tidak 

mudah 

emosi dan 

tidak 

mengeluh 

Perasaan 

dan emosi 

positif 
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Pernah 

denger dia 

ngeluh 

nggak? 

Pernah. Pernah. Baru 

kemarin beberapa hari 

yang lalu itu ngeluh 

karena dimintain 

tolong sama temen 

untuk ngerjain tag 

line, terus dia ngeluh. 

“Kok ngene ngene 

men yo, garap garapan 

e sopo” gitu. Itu doang 

tapi jarang sih.   

   

Yang sering 

dia keluhin? 

Keuangan, paling 

sering sih. Kurang 

atau gimana, pengen 

kerja. “kerjo opo yo, 

R” gitu sih. 

   

Pernah ada 

masalah 

nggak yang 

sampai butuh 

bantuan? 

Ada masalahnya sih 

iya, tapi kalau sampe 

butuh bantuanku tu 

nggak ada sih. Paling 

masalah-masalah 

kecil, tugas kayak 

gitu. Masalah gede 

selama di S yang aku 

tau ya cuman satu itu, 

pinjem buku di perpus 

baru dibalikin, terus 

denda sekian juta. Itu 

ya menurut aku buat 

dia masalah besar sih. 

Tapi dia nggak pernah 

minta tolong, mungkin 

dia mikirnya itu 

tanggung jawabnya 

dia. 

MPK Subjek 

tidak 

pernah 

meminta 

bantuan 

dari orang 

lain saat 

menghadap

i masalah 

karena 

kesalahann

ya 

Mampu 

berperilak

u 

Menurutmu 

dia adalah 

orang yang 

bersyukur 

nggak? 

Bersyukur banget sih. 

Ya dia punyanya apa 

ya udah gitu lo. Nggak 

gampang iri karena 

cuek itu kali.  

F.TP Subjek 

mensyukur

i apa yang 

ia punyai 

dan tidak 

mudah iri 

karena 

Penerimaa

n diri 

positif 
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sikapnya 

yang cuek 

Kamu tau 

nggak dia 

nuntut apa 

untuk 

dirinya? 

Nuntut dia untuk lebih 

maju, memotivasi diri 

sendiri. Dia pengen 

jadi apa, mau kerja 

apa itu jadi kayak 

“aku kudu R, koyok 

ngene” dia gitu sih. 

Dia menuntut dirinya 

sendiri. Aku harus 

pokoknya gitu. Sering 

dia kayak gitu. Sering, 

“aku pengen dadi 

koyo ngene, pengen 

dadi iki” gitu. Dia 

punya skill jadi 

penulis, jadi jurnalis 

dan segala macemnya. 

Suka nulis dia ni. 

Sering sering banget 

liat dia nulis. 

M 

MP 

 

 

 

 

 

KMT 

Subjek 

mendorong 

dan 

memotivasi 

diri untuk 

lebih maju 

 

Triangulasi 

kerap 

melihat 

subjek 

menerapka

n 

kemampua

n 

menulisnya 

Menerima 

perubahan 

 

 

 

 

 

Kemampu

an yang 

diterapkan 

Nuntut orang 

lain nggak? 

Nggak nggak pernah 

sama sekali. Nggak 

pernah ngerasain juga. 

Dia tu orangnya 

areaku disitu ya udah.  

A.OP Subjek 

tidak 

pernah 

menuntut 

orang lain 

Pandanga

n orang 

lain positif 

terhadap 

individu 
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Lampiran 2.1. Tabel Intensitas Tema Subjek 1 

NO TEMA KODING INTENSITAS 

1 Aspek 

(Kognitif) 

Pemahaman diri PMD ++ 

2 Mengetahui kemampuan diri MKD ++ 

3 Penilaian diri negatif A.PN ++ 

4 Memiliki perencanaan dan 

persiapan diri 

MPP +++ 

5 Aspek 

(Afektif) 

Penghargaan diri negatif HDN ++ 

6 Diri ideal DID +++ 

7 Harapan individu dipandang 

orang lain 

HPO + 

8 Penerimaan diri positif A.TP + 

9 Aspek (Sosial) Pandangan orang lain 

terhadap individu negatif 

A.ON ++ 

10 Kontribusi individu untuk 

lingkungan 

KIL ++ 

11 Aspek 

(Religius) 

Pengalaman religius dan diri PRD + 

12 Aspek 

(Independen) 

Tidak mampu berperilaku TPK +++ 

13 Mampu mengambil keputusan MMK ++ 

14 Aspek 

(Futuristik) 

Pandangan individu terhadap 

masa depan positif 

IMP ++ 

15 Memiliki tujuan hidup MTH ++ 

16 Aspek 

(Maturitas) 

Tidak mampu menerima 

perubahan 

TMP ++ 

17 Faktor 

(Afeksi) 

Penerimaan diri negatif F.TN ++ 

18 Penilaian diri negatif F.PN +++ 

19 Perasaan dan emosi negatif PEN +++ 

20 Peristiwa dengan kesan 

negatif 

PKN +++ 
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21 Faktor 

(Keluarga) 

Peran orang tua negatif PON +++ 

22 Budaya dan kebiasaan 

keluarga 

BKK ++ 

23 Keadaan keluarga negatif DKN +++ 

24 Faktor 

(Sosial) 

Pandangan orang lain negatif DON ++ 

25 Meniru peran orang lain MRO ++ 

26 Kebiasaan negatif di 

lingkungan 

KNL ++ 

27 Dinamika kelompok positif DMP +++ 

28 Faktor (Fisik) Hubungan dengan lawan jenis 

dan perubahan diri positif 

LPP ++ 

29 Faktor 

(Akademik) 

Pengalaman akademik negatif PAN ++ 

30 Faktor 

(Kemampuan) 

Kemampuan yang diterapkan KMT ++ 
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Lampiran 2.2. Tabel Intensitas Tema Subjek 2 

NO TEMA KODING INTENSITAS 

1 Aspek 

(Kognitif) 

Pemahaman diri PMD ++ 

2 Mengetahui kemampuan diri MKD ++ 

3 Penilaian diri negatif A.PN +++ 

4 Memiliki perencanaan dan 

persiapan diri 

MPP ++ 

5 Aspek 

(Afektif) 

Penghargaan diri positif HDP +++ 

6 Diri ideal DID ++ 

7 Harapan individu dipandang 

orang lain 

HPO ++ 

8 Penerimaan diri positif A.TP + 

9 Aspek (Sosial) Pandangan orang lain 

terhadap individu negatif 

A.ON ++ 

10 Kontribusi individu untuk 

lingkungan 

KIL ++ 

11 Aspek 

(Religius) 

Pengalaman religius dan diri PRD + 

12 Aspek 

(Independen) 

Mampu berperilaku MPK +++ 

13 Mampu mengambil keputusan MMK ++ 

14 Aspek 

(Futuristik) 

Pandangan individu terhadap 

masa depan positif 

IMP + 

15 Memiliki tujuan hidup MTH ++ 

16 Aspek 

(Maturitas) 

Tidak mampu menerima 

perubahan 

TMP ++ 

17 Faktor 

(Afeksi) 

Penerimaan diri positif F.TP ++ 

18 Penilaian diri negatif F.PN +++ 

19 Perasaan dan emosi negatif PEN +++ 

20 Peristiwa dengan kesan 

negatif 

PKN +++ 
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21 Faktor 

(Keluarga) 

Peran orang tua negatif PON +++ 

22 Budaya dan kebiasaan 

keluarga 

BKK ++ 

23 Keadaan keluarga positif DKP ++ 

24 Faktor 

(Sosial) 

Pandangan orang lain negatif DON ++ 

25 Meniru peran orang lain MRO + 

26 Kebiasaan positif di 

lingkungan 

KPL ++ 

27 Dinamika kelompok negatif DMN +++ 

28 Faktor (Fisik) Hubungan dengan lawan jenis 

dan perubahan diri positif 

LPP + 

29 Faktor 

(Akademik) 

Pengalaman akademik negatif PAN ++ 

30 Faktor 

(Kemampuan) 

Kemampuan yang diterapkan KMT ++ 
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Lampiran 2.3. Tabel Intensitas Tema Subjek 3 

NO TEMA KODING INTENSITAS 

1 Aspek 

(Kognitif) 

Pemahaman diri PMD ++ 

2 Mengetahui kemampuan diri MKD ++ 

3 Penilaian diri negatif A.PN ++ 

4 Memiliki perencanaan dan 

persiapan diri 

MPP ++ 

5 Aspek 

(Afektif) 

Penghargaan diri negatif HDN +++ 

6 Diri ideal DID ++ 

7 Harapan individu dipandang 

orang lain 

HPO + 

8 Penerimaan diri positif A.TP + 

9 Aspek (Sosial) Pandangan orang lain 

terhadap individu negatif 

A.ON ++ 

10 Kontribusi individu untuk 

lingkungan 

KIL - 

11 Aspek 

(Religius) 

Pengalaman religius dan diri PRD + 

12 Aspek 

(Independen) 

Mampu berperilaku MPK ++ 

13 Mampu mengambil keputusan MMK +++ 

14 Aspek 

(Futuristik) 

Pandangan individu terhadap 

masa depan positif 

IMP ++ 

15 Tidak memiliki tujuan hidup TTH ++ 

16 Aspek 

(Maturitas) 

Mampu menerima perubahan MMP ++ 

17 Faktor 

(Afeksi) 

Penerimaan diri positif F.TP ++ 

18 Penilaian diri negatif F.PN ++ 

19 Perasaan dan emosi negatif PEN +++ 

20 Peristiwa dengan kesan 

negatif 

PKN +++ 



570 
 

21 Faktor 

(Keluarga) 

Peran orang tua negatif PON +++ 

22 Budaya dan kebiasaan 

keluarga 

BKK ++ 

23 Keadaan keluarga negatif DKN ++ 

24 Faktor 

(Sosial) 

Pandangan orang lain negatif DON ++ 

25 Meniru peran orang lain MRO + 

26 Kebiasaan negatif di 

lingkungan 

KNL ++ 

27 Dinamika kelompok negatif DMN ++ 

28 Faktor (Fisik) Hubungan dengan lawan jenis 

dan perubahan diri positif 

LPP + 

29 Faktor 

(Akademik) 

Pengalaman akademik negatif PAN ++ 

30 Faktor 

(Kemampuan) 

Kemampuan yang diterapkan KMT ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



571 
 

Lampiran 2.4. Tabel Intensitas Tema Subjek 4 

NO TEMA KODING INTENSITAS 

1 Aspek 

(Kognitif) 

Pemahaman diri PMD ++ 

2 Mengetahui kemampuan diri MKD +++ 

3 Penilaian diri positif A.PP +++ 

4 Memiliki perencanaan dan 

persiapan diri 

MPP +++ 

5 Aspek 

(Afektif) 

Penghargaan diri positif HDP +++ 

6 Diri ideal DID ++ 

7 Harapan individu dipandang 

orang lain 

HPO + 

8 Penerimaan diri positif A.TP + 

9 Aspek (Sosial) Pandangan orang lain 

terhadap individu positif 

A.OP ++ 

10 Kontribusi individu untuk 

lingkungan 

KIL ++ 

11 Aspek 

(Religius) 

Pengalaman religius dan diri PRD + 

12 Aspek 

(Independen) 

Mampu berperilaku MPK +++ 

13 Mampu mengambil keputusan MMK +++ 

14 Aspek 

(Futuristik) 

Pandangan individu terhadap 

masa depan positif 

IMP +++ 

15 Memiliki tujuan hidup MTH +++ 

16 Aspek 

(Maturitas) 

Mampu menerima perubahan MMP +++ 

17 Faktor 

(Afeksi) 

Penerimaan diri positif F.TP ++ 

18 Penilaian diri negatif F.PN +++ 

19 Perasaan dan emosi negatif PEN +++ 

20 Peristiwa dengan kesan 

negatif 

PKN +++ 
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21 Faktor 

(Keluarga) 

Peran orang tua negatif PON +++ 

22 Budaya dan kebiasaan 

keluarga 

BKK + 

23 Keadaan keluarga negatif DKN +++ 

24 Faktor 

(Sosial) 

Pandangan orang lain negatif DON ++ 

25 Meniru peran orang lain MRO ++ 

26 Kebiasaan negatif di 

lingkungan 

KNL ++ 

27 Dinamika kelompok positif DMP +++ 

28 Faktor (Fisik) Hubungan dengan lawan jenis 

dan perubahan diri positif 

LPP ++ 

29 Faktor 

(Akademik) 

Pengalaman akademik negatif PAN +++ 

30 Faktor 

(Kemampuan) 

Kemampuan yang diterapkan KMT +++ 
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