
53 

 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Pemilihan Subjek Penelitian 

Subjek dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan penelitian dan 

sudah ditentukan peneliti sebelumnya. Kriteria tersebut antara lain, berjenis 

kelamin laki-laki dalam rentang usia antara 21 sampai 25 tahun. 

Adapula peneliti mendapatkan subjek yang sesuai dengan kriteria 

penelitian dengan mengontak teman-teman peneliti. Ketiga subjek 

merupakan teman peneliti yang dikontak secara langsung oleh peneliti dan 

diberi informed consent sebagai tanda kesediaan menjadi subjek dalam 

penelitian kali ini. 

2. Izin Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti meminta izin kepada subjek 

dengan memberikan informed consent serta menjelaskan tujuan dari 

penelitian ini. Peneliti juga memberikan garis besar proses penelitian yang 

meliputi wawancara dan observasi sebelumnya kepada subjek. Selain 

meminta izin kepada subjek, peneliti sekaligus melakukan pendekatan agar 

proses wawancara dan observasi dapat berlangsung lancar. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Adapula teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 

wawancara dan observasi. Proses wawancara dilakukan sesuai dengan 
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panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya secara bebas terpimpin. 

Wawancara dan observasi ini berlangsung selama bulan April 2018 sesuai 

dengan kesepakatan jadwal dengan subjek. Durasi pengambilan data sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, dengan pelaksanaan wawancara sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1. Jadwal Wawancara Subjek 

No Inisial Subjek Tanggal Wawancara Waktu Tempat 

1 KC 
20 April 2018 12.00 Starbucks 

25 April 2018 15.00 Anak Panah 

2 DK 
21 April 2018 14.00 Taiwan Tea 

23 April 2018 16.00 Rumah 

3 RP 
24 April 2018 13.00 Tea Bar 

28 April 2018 14.00 Tea Bar 

 

Wawancara pertama bersama Subjek KC berlangsung pada hari 

Jumat, tanggal 20 April 2018, pukul 12.00 WIB, di Starbucks Javamall. 

Wawancara pengumpulan data berjalan selama satu jam dengan suasana 

santai dan cukup kondusif untuk tanya jawab, namun sedikit ramai oleh 

pengunjung lain di sekitar peneliti dan subjek. Selanjutnya, wawancara 

kedua berlangsung pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, pukul 15.00 

WIB, di kedai kopi Anak Panah. Wawancara kedua berjalan selama 1 jam 

12 menit dalam kondisi yang kondusif dan tidak ramai di dalam kedai kopi. 

Wawancara dengan Subjek DK berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 

21 April 2018, pukul 14.00 WIB, di Taiwan Tea House Citraland. 
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Wawancara pertama berjalan selama satu jam dalam kondisi kurang 

kondusif karena ramainya tempat dan jarak duduk antara pelanggan 

berdekatan, sehingga kurang nyaman untuk proses tanya jawab dengan 

subjek. Wawancara kedua berlangsung pada hari Senin, tanggal 23 April 

2018, pukul 16.00 WIB, di rumah peneliti. Wawancara berjalan selama dua 

jam dalam kondisi yang sangat kondusif dan tenang. 

Wawancara pertama bersama Subjek RP berlangsung pada hari 

Selasa, tanggal 24 April 2018, pukul 13.00 WIB, di Tongtji Tea Bar 

Javamall. Wawancara berjalan selama 42 menit 40 detik dalam kondisi 

kondusif dan tidak banyak gangguan ramai dari pengunjung lain. 

Wawancara kedua berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018, 

pukul 14.00 WIB, di Tongtji Tea Bar Matahari Mall. Wawancara berjalan 

selama satu jam dengan kondusif, namun di tengah proses wawancara 

suasana di sekitar peneliti dan subjek menjadi agak ramai oleh banyaknya 

pengunjung lain. 
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Adapula jadwal observasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

dengan subjek selama masa pengambilan data adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Jadwal Observasi Subjek 

No Inisial Subjek Tanggal Observasi Waktu Tempat 

1 KC 

21 April 2018 11.00 SMA Sedes 

24 April 2018 16.00 Rumah 

28 April 2018 16.00 Komunitas 

2 DK 
22 April 2018 13.00 Rumah 

25 April 2018 18.00 Freedom 

3 RP 

26 April 2018 13.00 Rumah 

27 April 2018 14.00 Kampus 

28 April 2018 18.30 Mall 

 

Observasi pertama pada Subjek KC dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 

21 April 2018, pukul 11.00 WIB, di SMA Sedes Sapientiae Semarang. 

Observasi berlangsung selama satu jam, ketika subjek sedang mengajar 

ekstrakurikuler menari breakdance. Observasi kedua dilaksanakan pada 

hari Selasa, tanggal 24 April 2018, pukul 16.00 WIB, di rumah subjek 

selama satu setengah jam. Observasi ketiga berlangsung pada hari Sabtu, 

tanggal 28 April 2018, pukul 16.00 WIB, di Citraland. Peneliti mengamati 

subjek selama dua jam ketika subjek sedang beraktivitas di dalam 

komunitas Trading Card Game atau TCG miliknya. 
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Observasi pertama pada subjek DK berlangsung pada hari Minggu, 

tanggal 22 April 2018, pukul 13.00 WIB, di rumah subjek selama dua jam. 

Observasi kedua dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, pukul 

18.00 WIB, di tempat latihan Freedom Dancer Semarang. Observasi 

dilakukan selama satu setengah jam, ketika subjek sedang melatih menari 

modern dance di kelasnya. 

Observasi pertama pada subjek RP dilaksanakan pada hari Kamis, 

tanggal 26 April 2018, pukul 13.00 WIB, di rumah subjek selama satu jam. 

Observasi kedua berlangsung pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 

14.00 WIB, di Unika Soegijapranata Semarang selama satu jam. Observasi 

dilakukan setelah subjek bimbingan dengan dosen, lalu bersantai di area 

gedung fakultas bersama dengan teman-temannya. Obervasi ketiga 

berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018, pukul 18.30 WIB, di 

Citraland. Observasi dilakukan selama satu setengah jam saat subjek 

berjalan-jalan bersama pacar dan teman-temannya yang lain. 

 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

1) Nama   : KC 

2) Jenis kelamin  : Laki-laki 

3) Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 22 November 1994 

4) Kota asal  : Serpong 

5) Anak ke-  : 1 

6) Jumlah saudara : 2 
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7) Orangtua tunggal : Ibu 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Subjek adalah laki-laki dengan tinggi standar sekitar 165 cm dan 

berat kurang lebih 63 kg. Selama proses pengambilan data, subjek lebih 

sering memakai T-shirt lengan pendek, celana jeans panjang, dan bersepatu 

kets. Subjek berambut hitam lurus agak panjang melebihi telinga dan 

rambut depan sedikit menutupi mata. Adapula observasi dilakukan tiga kali 

di tempat dan dalam situasi yang berbeda-beda. 

Observasi pertama berlangsung di SMA Sedes, ketika subjek sedang 

mengajar ekstrakurikuler dance selama satu jam. Terdapat empat siswa 

yang menghadiri pertemuan pada tanggal 21 April 2018 tersebut.  

Hubungan subjek dan murid nampak cukup akrab, tidak banyak 

terjadi percakapan dengan topik di luar masalah dance. Subjek memberikan 

contoh gerakan yang kemudian diikuti murid-muridnya. Setelah itu subjek 

juga turut membimbing serta memberikan saran pada murid yang masih 

belum mampu melakukan gerakan tertentu dalam b-boying. 

Observasi kedua dilakukan pada tanggal 24 April 2018 di rumah 

subjek. Rumah subjek tidak bertingkat, namun cukup luas. Terdapat teras, 

halaman depan, ruang tamu, tiga kamar tidur, dapur, ruang makan, dan 

kamar mandi. Halaman depan sampai teras rumah subjek digunakan untuk 

parkir mobil dan motor subjek, tidak ada kursi atau meja di teras. Ruang 

tamu subjek terdiri dari dua sofa panjang dan satu sofa single. Tidak ada 

partisi antara ruang tamu dan ruang tengah. Di dekat ruang tamu, di sebelah 
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sofa panjang, terdapat komputer tempat ibu subjek bekerja di bidang saham. 

Tidak ada perabot yang berantakan di rumah subjek.  

Peneliti diizinkan melihat kamar subjek, namun tidak mendapatkan 

izin untuk melihat keadaan dua kamar yang lain yaitu kamar utama yang 

digunakan ibu subjek dan kamar adik subjek. Terdapat kasur single bed, 

meja di sebelah kasur, kipas angin, dan meja belajar di kamar subjek. Lantai 

kamar subjek bersih, begitu pula dengan perabot dan perkakasnya seperti 

laptop yang ada di atas meja belajar dan kipas angin yang ada di sebelah 

meja belajar. Terdapat jendela di kamar subjek, sehingga cahaya matahari 

dapat masuk dan pintu kamar subjek biasanya dibuka agar kamar tidak 

pengap.  

Dapur dan ruang makan keluarga subjek berada dalam satu ruangan 

di bagian belakang rumah. Keadaan dapur bersih dan perkakas memasak 

tertata rapi. Sebagian perkakas makan seperti sendok, garpu, piring, gelas, 

dan mangkuk berada di rak, sedangkan perkakas memasak seperti wajan 

dan panci digantung di dekat kompor. Terdapat empat kursi di meja makan. 

Keadaan dapur nampak bersih dan ruang makan tertata rapi. 

, peneliti tidak dapat melakukan banyak observasi saat berkunjung ke 

rumah subjek. Pada saat itu kedua adik subjek berada di kamar dan peneliti 

hanya bertemu dengan subjek dan ibunya saja. Namun 15 menit kemudian 

ibu subjek harus kembali bekerja, sehingga tidak dapat secara intens 

peneliti amati. 

Selama berkunjung dan melakukan observasi di rumah subjek, 

peneliti menemukan hubungan subjek dan ibunya cukup akrab. Hal ini 

ditunjukkan ketika subjek menceritakan informasi mengenai temannya yang 
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mendapatkan pacar baru dan mendapatkan respon dari ibu. Bahkan ibu 

subjek memberikan nasihat perihal kondisi teman subjek tersebut. 

Observasi terakhir dilakukan di komunitas subjek pada tanggal 28 

April 2018. Komunitas hobi yang dipimpin subjek ini merupakan 

perkumpulan TCG (Trading Card Game) dengan jumlah anggota lebih dari 

20 apabila dikumpulkan semua.  

Pada saat berada di tengah komunitas, subjek tidak keberatan apabila 

ada orang baru maupun orang lain di luar komunitas yang bergabung 

bermain bersamanya. Akan tetapi, subjek tidak ada niatan untuk menarik 

orang baru tersebut ke dalam komunitasnya, bahkan subjek tidak 

menanyakan identitas orang itu. Subjek hanya membicarakan seputar TCG 

yang sedang dimainkan tanpa memerhatikan anggota yang lain.  

Apabila ada anggota yang bertanya dan meminta saran, subjek akan 

menghentikan permainannya untuk menjawab dan memberikan penjelasan 

ke anggotanya. Selama proses observasi, peneliti menemukan subjek agak 

acuh pada keadaan sekitarnya dan jarang mengambil inisiatif untuk 

mendekati orang. 

Selain jadwal observasi yang dikhususkan untuk mengamati subjek, 

peneliti juga mengamati subjek saat proses wawancara berlangsung. Subjek 

tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan maupun emosi mendalam 

ketika peneliti menanyakan kondisinya secara keseluruhan.  

Subjek dengan santai dan terbuka menjawab bahkan menceritakan 

pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Subjek juga tidak mengalami kesulitan 

saat menjelaskan gagasannya. Akan tetapi, pada topik pertanyaan mengenai 

keluarga, jawaban subjek cenderung lebih singkat dan tidak semenggebu 
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topik lainnya. Meskipun ekspresi yang ditunjukkan datar dan sama 

sepanjang wawacara, tapi suara subjek terdengar lebih pelan dengan 

intonasi yang lebih datar. 

2) Hasil Wawancara 

a) Kondisi Keluarga 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan data 

bahwa subjek tinggal bersama ibu dan kedua adik subjek. Ibu subjek 

bekerja saham di rumah dan sebagian besar waktunya dihabiskan di depan 

komputer. Adik pertama subjek terpaut 6 tahun dengan subjek, sedangkan 

adik kedua terpaut 7 tahun.  

Subjek mengatakan terakhir bertemu ayahnya ketika SMP, semenjak 

saat itu subjek tidak pernah melihat ayahnya pulang dan satu keluarga 

menyepakati jika ayahnya sudah meninggal. Ayah subjek memang sering 

bekerja ke luar pulau dan jarang pulang, namun saat ekspedisi yang terakhir, 

ayah subjek benar-benar tidak pulang. 

Ketika peneliti menggali lebih jauh, subjek mengaku sebenarnya ia 

tahu jika ayahnya belum meninggal, bahkan subjek mengetahui keberadaan 

ayahnya saat ini ada dimana. Akan tetapi, subjek berpikir untuk apa 

memaksa orang yang tidak mau hidup bersama dengannya. Oleh karena itu, 

subjek dan ibu subjek tidak menindaklanjuti informasi tersebut. Namun 

kedua adik subjek sama sekali tidak diberitahu perihal keberadaan ayah 

mereka. Informasi ini hanya subjek dan ibu subjek saja yang tahu. 

Dari dulu subjek mengatakan ayah dan ibunya sangatlah keras dalam 

mendidik subjek dan kedua adiknya. Contohnya saat TK, subjek dituntut 

sudah bisa menghitung sampai 100 ketika teman-teman seusianya baru 
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belajar menghitung sampai 10. Subjek juga merasa sangat dituntut secara 

akademik oleh kedua orangtuanya, intinya harus serba bisa.  

Setelah kepergian ayahnya, subjek menemukan adanya perbedaan 

ibu subjek dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada dirinya. Ibu 

subjek jadi semakin keras dan menuntut subjek untuk bisa bertahan dan 

berdiri sendiri secara mandiri. Bahkan subjek sampai tidak pernah 

mendiskusikan masalahnya kepada ibu subjek, karena respon dari ibu justru 

membuatnya semakin merasa kesepian. 

Subjek juga sesekali merasa iri dengan kedua adiknya yang 

dipandang lebih disayang dan diperhatikan oleh ibu subjek. Maksud subjek 

adalah tuntutan yang diberikan lebih keras untuk subjek ketimbang ke adik-

adiknya. Subjek mengetahui peran dan alasan mengapa ibunya lebih tegas 

padanya, namun terkadang muncul perasaan iri. 

Subjek menyadari perannya di dalam keluarga adalah sebagai anak 

paling tua yang dapat memberikan contoh untuk kedua adiknya dan turut 

membantu ibunya menghadapi permasalahan keluarga seperti ekonomi, 

pekerjaan, maupun membimbing kedua adiknya. Tak hanya itu, subjek juga 

didorong oleh ibunya agar lebih tangguh, mandiri, serta dapat mengatasi 

masalahnya tanpa keluhan. Subjek merasa ibunya menuntut dirinya lebih 

keras karena sekarang sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain subjek dan 

ibunya. Sudah bukan waktunya bersantai dan tidak ada sosok yang dapat 

diandalkan kecuali diri sendiri. Oleh karena itu, ibu subjek memberikan 

tuntutan yang lebih banyak agar subjek dapat mandiri. 
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b) Lingkungan 

Subjek berasal dari Tangerang dan pada tahun 2014, subjek pindah 

ke Semarang sekeluarga. Dibandingkan dengan lingkungan ketika subjek 

masih di Tangerang, subjek merasa lebih tidak nyaman berada di Semarang. 

Hal ini dikarenakan subjek belum memiliki banyak teman maupun kenalan 

di Semarang. Selain itu, subjek juga mengaku tidak begitu cocok dengan 

orang-orang Semarang, sehingga subjek tidak terlalu membuka diri untuk 

pertemanan saat ini. 

Subjek mengatakan mungkin karena karakternya yang kaku, jadi 

tidak terlalu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Akan tetapi, setelah 

melakukan percakapan panjang, subjek menyatakan dirinya tidak terlalu 

suka menjalin hubungan dengan orang lain. Di universitas pun subjek tidak 

mempunyai teman yang benar-benar ia percayai. Meski begitu, subjek tidak 

sepenuhnya menarik diri dari lingkungannya. Subjek masih ikut 

berdinamika di lingkungannya sekarang, tapi tidak sepenuhnya terikat 

dengan kelompok ataupun teman tertentu. 

c) Pendidikan 

Sejak dulu subjek adalah anak yang cukup pandai dan tidak pernah 

tinggal kelas. Subjek menyelesaikan studinya sampai SMA dengan lancar, 

kemudian melanjutkan studinya di Sistem Informatika Binus. Akan tetapi, 

karena kesepakatan keluarga yang mengajaknya pindah ke Semarang, 

subjek pun harus mengulang lagi dari semester awal di Fakultas Ilmu 

Komputer UNIKA Soegijapranata. 

Sejujurnya subjek tidak terlalu suka masuk ke fakultas yang ia tekuni 

saat ini, namun ibu subjek dulu tidak menyetujui apabila subjek mengambil 
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fakultas keinginan subjek. Hal tersebut karena ibu subjek tidak yakin 

dengan jenjang karir sekaligus karena masalah biaya yang lebih mahal 

ketimbang fakultas yang dijalani subjek sekarang. 

d) Perkembangan Diri 

Subjek merasa perkembangannya tidak terhambat, namun berjalan 

sangat lambat. Ada banyak hal yang membuat subjek merasa tidak nyaman 

dan menghalangi subjek untuk melakukan hal yang ia suka. Contohnya 

adalah tuntutan dan kenyataan yang membuat subjek harus berpikir realistis 

dan memiliki pengaturan waktu yang baik. Padahal ada banyak hal yang 

ingin subjek lakukan seperti belajar bahasa dan science. Akan tetapi waktu 

yang subjek miliki sudah habis untuk melakukan kegiatan sehari-harinya 

seperti bekerja paruh waktu, kuliah, dan membantu ibu mengurus masalah 

yang ada. 

Subjek mengatakan tidak sepenuhnya ia tertekan sampai tidak dapat 

melakukan hal yang ia senangi, hanya saja frekuensinya jadi lebih jarang 

sekarang. Namun itu tidak menjadi masalah berat bagi subjek. 

Ketika ditanya perihal perkembangan diri yang lebih berfokus ke 

karakter, subjek sangat memandang rendah dirinya. Ia merasa sangat tidak 

berhasil dan belum dapat berkembang sesuai dengan harapannya. Salah satu 

harapan yang ingin subjek kembangkan adalah berbaur dengan 

lingkungannya. Subjek mengaku tidak terlalu bisa berteman dengan orang 

baru dan itu karena pribadinya yang sangat kaku dan blak-blakan. 

e) Kehidupan Pribadi 

Subjek mengaku tidak terlalu memikirkan masalah ekonomi untuk 

kehidupannya, ia bersyukur bisa berkecukupan selama ini. Akan tetapi, 
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subjek pernah mengalami masa buruk hingga pada suatu titik dimana 

subjek muncul niat untuk mengakhiri hidup. Ketika subjek merasa semua 

masalah datang di satu waktu, mulai dari masalah bisnis ibunya yang ditipu 

temannya sendiri, sahabat baiknya yang berubah jadi acuh terhadapnya, 

sampai jual-beli kartu TCG subjek juga tidak berjalan baik, membuatnya 

bertanya-tanya mengapa harus seperti ini. Pada akhirnya subjek membuang 

pikiran atau niatnya untuk mengakhiri hidup, ia mengaku tidak ada 

keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri. 

Menurut subjek, pengalaman yang paling tidak mengenakkan adalah 

ketika ia dikhianati. Pertama oleh mantan pacarnya, kedua oleh temannya, 

ketiga oleh teman ibunya yang mengajak berbisnis baju dan percetakan 

bersama. Subjek merasa lebih tertekan ketika harus menjalani pendidikan di 

lingkungan baru yang ia belum bisa merasa cocok dan mengambil studi 

yang tidak terlalu ia senangi.  

Subjek mengatakan di rumah, di kampus, di manapun ia berada, ia 

hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, subjek lebih 

memilih sendirian di dalam kamar sambil mengexplore hal-hal yang ia 

sukai dari internet seperti science, gag, dan Bahasa Jepang. 

Orang yang paling dekat dengan subjek adalah almarhum kakek 

subjek. Ia merasa sangat dikasihi dan disayangi lebih dari cucu-cucu yang 

lain, akan tetapi sosok kakeknya yang penyayang sudah tiada. Selain kakek 

subjek, adapula sepupu subjek yang sangat dekat dengan subjek lebih dari 

sepupu yang lain. Namun sepupu tersebut berada di Jerman dan hanya bisa 

dihubungi sesekali via media sosial. 
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Terbiasa acuh dan mengurung diri di kamar, menjadikan subjek 

semakin tertutup dan tidak begitu suka berbaur dengan lingkungannya. 

Subjek mengaku sengaja menahan diri untuk tidak berkomunikasi dengan 

orang lain, karena takut salah bicara mengingat dirinya yang blak-blakan 

dan kaku. Oleh sebab tidak adanya orang yang dekat di Semarang, subjek 

merasa tidak nyaman dan fake setiap kali berhubungan dengan orang lain. 

Subjek menyatakan apabila ada masalah yang tak bisa ia pecahkan 

sendiri, ia akan membiarkan masalah tersebut begitu saja. Dengan kata lain, 

subjek membiarkan waktu meredamkan masalah itu.  

c. Dinamika Life Satisfaction 

Subjek menyimpulkan kehidupannya cukup memuaskan berdasarkan 

aspek psikologis, fisiologis, dan sosial. Sedangkan domain yang memegang 

peranan penting dalam Life Satisfaction subjek yaitu domain personal yang 

meliputi perkembangan pribadi subjek, melakukan hobi, pandangan 

terhadap diri, dan perasaan. Menurut subjek, perkembangan dirinya 

sendirilah yang berpengaruh terhadap setiap hal yang ia hadapi. Meski 

subjek juga merasa domain lingkungan terkadang mengubah dirinya, 

namun subjek mengaku adalah orang yang kaku dan melandaskan banyak 

hal sesuai dengan pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, walaupun dapat 

tumpang tindih satu sama lain, subjek menekankan bahwa semua yang ia 

hadapi sekarang adalah hasil dari dirinya. 

Subjek tidak mau memiliki pemikiran jika lingkungannya yang tidak 

mau menerima dirinya, justru subjek yang selalu introspeksi dan 

menganggap dirinyalah yang tidak pandai berinteraksi baik dengan 
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lingkungannya. Subjek merasa dirinya yang sangat kaku dan sering 

menyepelekan orang, membuat orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan 

subjek memiliki pandangan yang kurang baik terhadap dirinya sendiri. 

Pemikiran ini diakui muncul karena didikan dari kedua orangtuanya yang 

sangat keras dan menuntut lebih banyak setelah ayah subjek tiada. Keadaan 

keluarganya yang membentuk sifat subjek sekarang dipandang 

memengaruhi lingkup pertemanan subjek. 

Akan tetapi, subjek melihat pengaruh tersebut tidak semata-mata 

secara langsung saling berkaitan. Subjek menjelaskan dengan dewasa 

bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang, lingkup pertemanan yang ia 

miliki sekarang, tidak langsung karena kondisi keluarganya, melainkan 

kepribadiannya sendiri. Kondisi keluarga yang keras tidak turut andil secara 

langsung, setiap jalan yang ia pilih merupakan hasil dari proses pemikiran 

dirinya sendiri. Hanya saja memang benar keluarganya sangat berpengaruh 

pada pembentukan karakter subjek. 

Subjek mendapati domain personal adalah area yang sangat krusial 

baginya. Cakupan didalamnya menjadi sumber yang dapat merefresh 

dirinya dalam menjalani hidup dan menentukan pilihan. Melakukan hobi 

adalah pelarian subjek ketika masalah yang ia hadapi dinilai sudah terlalu 

banyak dan ia bingung menghadapinya. 

Secara keseluruhan, subjek menilai Life Satisfactionnya belum 

memuaskan. Subjek merasa domain yang memegang peranan paling 

penting dalam pertimbangan penilaian Life satisfaction ini adalah domain 

personal. Meskipun subjek merasa tidak kekurangan secara finansial, mulai 
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punya teman dekat di lingkungan baru, tapi subjek menilai ada yang salah 

dengan dirinya. Ia mengaku seharusnya subjek bisa lebih daripada sekarang 

ini, karena pemikiran itulah subjek belum merasa puas dan memberikan 

nilai yang rendah untuk keseluruhan Life Satisfactionnya. 
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KELUARGA KC 

 Ibu orangtua tunggal, bekerja 

 Ayah pergi dan tak pernah pulang tanpa kabar apapun 

 Orangtua keras dalam mendidik dan kurang ada kedekatan emosional dengan KC 

 Hubungan baik dengan kedua adik, tapi tidak ada kedekatan emosional 

 KC diberi tuntutan lebih oleh ibu secara akademis dan kemandirian, serta 

mengemban peran sebagai kakak dan sedikit mengarah ke peran ayah 

EVALUASI 

 Tidak memikirkan masalah yang sulit dan lebih suka melepaskan masalah tersebut, 

membiarkan waktu yang akan meredamkan problemanya 

 Menyadari perannya di dalam keluarga adalah sebagai kakak paling tua dan figur 

contoh untuk adik-adiknya 

 Tidak menyukai bargaining dengan kehidupan dan tidak suka mencari-cari hal-hal 

positif yang ada di pengalaman tidak menyenangkannya 

FISIOLOGIS 

 Dapat menerima 

pengaturan 

keuangan dengan 

baik, tidak merasa 

kekurangan namun 

juga tidak berlebih 

 Lebih suka mencari 

dan mengatur uang 

tambahan secara 

mandiri ketimbang 

bergantung pada 

ekonomi keluarga 

LIFE SATISFACTION 

 Merasa belum nyaman dengan dirinya sendiri 

 Keluarga paling memengaruhi karakter atau domain psikologis KC yang kemudian 

berdampak pada domain-domain lainnya 

 Memiliki harapan dan visi yang jelas serta dapat menggambarkan tujuan-tujuan 

dalam hidupnya sesuai dengan standar kepuasannya 

PSIKOLOGIS 

 Memandang diri rendah dan 

sulit memahami sisi positif 

(strength) pribadi 

 Dapat memaknai dan belajar 

dari keadaan atau situasi 

yang kurang menyenangkan 

 Cenderung mengarahkan 

faktor penyebab sebuah 

masalah ke diri sendiri 

 Tidak menemukan hambatan 

dalam melakukan hobi, 

justru dapat mengambil 

peluang dari menjalankan 

hobinya 

 Terkadang merasa jengkel 

dan iri terhadap adik karena 

perbedaan sikap ibu 

SOSIAL 

 Merasa kurang dapat 

bersosialisasi dengan 

lingkungan baru 

karena karakternya 

yang kaku 

 Cenderung mencari 

dan menyukai 

lingkup pertemanan 

dengan hobi yang 

sama 

 Tidak mudah percaya 

dengan orang, 

sehingga dibutuhkan 

waktu yang panjang 

untuk menjalin relasi 

yang akrab dengan 

orang lain 

Bagan 2. Dinamika Psikologis Life Satisfaction Subjek KC 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

1) Nama   : DK 

2) Jenis kelamin   : Laki-laki 

3) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Juni 1996 

4) Kota asal   : Semarang 

5) Anak ke-   : 4 

6) Jumlah saudara : 4 

7) Orangtua tunggal : Ibu 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Subjek adalah laki-laki dengan tinggi sekitar 170-an sentimeter. 

Badan subjek semampai dan tidak kekar. Subjek berambut cepak, lurus, 

berwarna hitam. Subjek sering mengenakan T-Shirt dan celana jeans 

panjang, bersepatu sandal, dan lebih suka membawa clutch atau tas tangan. 

Observasi berlangsung dua kali di tempat, situasi, dan waktu berbeda. 

Observasi pertama peneliti lakukan pada tanggal 22 April 2018, bertempat 

di rumah subjek. Kebetulan pada hari minggu tersebut seluruh keluarga 

subjek beristirahat di rumah.  

Terdapat dua tingkat di rumah subjek. Akan tetapi, di lantai pertama 

yang terdiri atas garasi, satu kamar, dan ruang tengah sudah tidak 

digunakan lagi. Hal tersebut menjadikan lantai pertama rumah subjek gelap, 

pengap, dan kotor berdebu. Lantai dua terdiri atas dua kamar tidur, ruang 

tengah dan ruang makan, dapur, balkon, dan kamar mandi.  
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Suasana di lantai dua juga gelap dan sesak. Ada banyak barang yang 

berdebu di almari, mainan berserakan, serta lantai yang kotor. Bagian dapur 

rumah subjek ada di lorong sebelah kamar kakak subjek dan sangat sempit, 

hanya dapat memuat satu orang saja.  

Kamar utama dimana subjek beristirahat bersama ibu dan adik 

perempuannya cukup tertata rapi. Di dalam ruang tidur terdapat kamar 

mandi, namun tidak kotor. Ruang tidur kedua, yang ditempati oleh kedua 

kakak laki-laki subjek agak berantakan, sumpek, dan pengap. 

Peneliti melihat selama proses observasi, subjek paling sering 

bermain bersama adik perempuannya yang masih TK. Sedangkan kedua 

kakak subjek sibuk bermain komputer dan aktivitas masing-masing. Ibu 

subjek pun dengan ramah menyambut peneliti dan ikut menemani subjek 

mengajak bermain adiknya. 

Hubungan subjek dengan ibu subjek sangat dekat, koordinasi dan 

pembagian tugas perihal pekerjaan rumah sama sekali tidak ribut. Subjek 

dengan rela tanpa membantah melakukan perintah ibu subjek untuk 

mencuci piring, menyiapkan makanan, dan menjaga adiknya. Akan tetapi 

selama proses observasi di rumah ini, peneliti tidak menemukan 

komunikasi terjadi antara subjek dengan kedua kakaknya. 

Observasi kedua berlangsung di tempat kerja paruh waktu subjek 

yaitu Freedom, pada tanggal 25 April 2018. Subjek mengajar menari di 

kelas heels yakni tarian yang dilakukan menggunakan sepatu berhak tinggi. 

Pada hari itu tidak terlalu banyak murid yang datang, ada lima murid yang 

mengikuti kelas subjek. 
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Subjek sama ramahnya saat mengajari menari gerakan demi gerakan 

ke murid di kelasnya. Subjek pun tidak sombong saat ada rekan kerjanya 

yang menyapa dan ikut dalam kelasnya. Saat istirahat selama beberapa 

menit, subjek dengan terbuka berbincang secara nyaman dengan rekan dan 

murid yang datang di kelasnya hari itu. Secara keseluruhan, subjek tidak 

menunjukkan perbedaan sikap saat di rumah dan di tempat kerja. 

Selain melakukan observasi secara intens dengan jadwal terpisah, 

peneliti juga mengamati subjek ketika proses wawancara berlangsung. 

Subjek menjawab pertanyaan dengan sangat terbuka dan tidak keberatan 

mengutarakan isi hatinya.  

Selama membicarakan kehidupan pribadi dan perkembangan diri 

subjek, subjek biasa saja dan menjawab dengan lancar. Namun masuk ke 

topik keluarga dan masa lalu, subjek mulai merasa sesak dan sering 

menghentikan kalimat di tengah penjelasannya. Bahkan subjek sempat 

menitikkan air mata saat membicarakan harapan dan keluarganya. 

2) Hasil Wawancara 

a) Kondisi Keluarga 

Subjek adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Ia punya dua 

kakak laki-laki yang sudah bekerja dan seorang adik perempuan yang masih 

TK dari ayah keduanya. Keadaan keluarga subjek bisa dibilang agak rumit, 

apalagi setelah ibunya menikah lagi dengan ayahnya yang baru. 

Semenjak ayah kandung subjek meninggal dunia pada tahun 2009, 

ibu subjek sempat merangkap menjadi tulang punggung keluarga selama 

beberapa tahun. Ketika subjek masuk SMA, ibu subjek bertemu dengan pria 

yang masih ada ikatan saudara karena pernikahan dengan ayah kandung 
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subjek. Pria tersebut kemudian menjadi ayah baru subjek dan memberikan 

adik perempuan yang subjek akui berkali-kali sebagai penyemangatnya 

sekarang. 

Akan tetapi, ayah barunya bukanlah seorang yang dapat diandalkan. 

Subjek bercerita bahwa ia bersama ibu dan adik perempuannya selama 

setahun pernah hidup dalam pelarian dan kejaran hutang yang digunakan 

untuk biaya kuliah subjek dari uang arisan di komplek rumahnya. Disini 

subjek dan ibunya juga pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup, namun 

keduanya masih dapat menyemangati satu sama lain. Pada akhirnya, subjek 

dan ibunya memberanikan diri untuk pulang dan mulai melunasi hutang 

tersebut secara perlahan sedikit demi sedikit berdasarkan gaji yang didapat 

subjek dari bekerja sebagai pelayan dan freelancer menari. 

Setelah menipu subjek dan keluarganya, ayah subjek pergi entah 

kemana dan tak pernah kembali. Subjek pun berharap untuk tidak bertemu 

apalagi menghendaki ayah barunya itu kembali. Adik perempuannya yang 

terkadang menanyakan kemana ayahnya pun diberitahu kalau ayahnya 

sudah tiada. Subjek dan ibunya sepakat memberitahu adiknya kalau ayah 

kandung subjek yang sudah tiada adalah ayahnya juga, ketimbang 

memberitahu pria yang sudah meninggalkan mereka. 

b) Lingkungan 

Subjek tinggal di daerah kampung yang mayoritas tetangga 

sekitarnya etnis Tionghoa. Sejak dulu teman-teman subjek pun kebanyakan 

memang perempuan. Ia mengaku tidak ada keinginan untuk mengikuti 

teman-teman lelaki yang dianggap melanggar aturan seperti merokok, 

nongkrong, dan lainnya. Subjek lebih suka menghabiskan waktu di rumah 
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bersama ibunya atau ketika ayah kandungnya masih hidup, ia sesekali 

keluar untuk beli camilan bersama ayahnya. 

Kelompok pertemanan yang subjek paling suka adalah teman-teman 

SMA. Ia mengaku teman-teman SMA itu berbeda, subjek bisa dengan 

bebas dan leluasa menceritakan seluruh keluh kesahnya kepada teman SMA 

tanpa harus ada yang ditahan. Tidak hanya itu, menurut subjek teman-

teman SMA-nya juga berempati tinggi. Berbeda dengan kelompok 

pertemanannya di lingkungan kerja, subjek merasa lebih tidak bebas apa 

adanya. Subjek akrab dengan semua teman-temannya, namun yang paling 

dekat memang teman-teman SMA.  

c) Pendidikan 

Pendidikan subjek dari TK sampai SMA tidak ada halangan sama 

sekali. Subjek termasuk anak yang pandai dan aktif berorganisasi. Bahkan 

subjek pernah menjadi ketua OSIS semasa SMA dan meraih peringkat 

kedua di kelas saat kelulusan. Meski begitu, pendidikan subjek terhambat 

saat kuliah. 

Subjek memilih jurusan perhotelan di salah satu universitas di 

Surabaya. Akan tetapi, karena masalah finansial dan keluarga, subjek 

terpaksa harus berhenti dan keluar dari universitas. Sampai sekarang subjek 

belum ada kesempatan melanjutkan kuliah lagi dan masih berfokus bekerja 

mencari nafkah untuk mendukung keluarganya. 

d) Perkembangan Diri 

Subjek paling suka merawat diri dengan produk-produk skincare, 

bodycare, maupun haircare. Namun keterbatasan ekonomi menghambat 

subjek untuk melakukan hobi dan hal yang ia senangi. Selain merawat diri, 
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subjek juga suka menari. Beruntungnya hobi subjek dalam menari ini dapat 

tersalurkan bahkan bisa memberikan uang tambahan untuk saku atau 

keperluan rumahnya. 

Subjek merasa meskipun ia tidak bisa berkembang ke arah yang ia 

inginkan, tapi ia bersyukur karena ia jadi lebih dewasa dan ada perubahan 

yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pekerjaan subjek yang dilakoni 

sekarang sama-sama dapat mengasah dan mengembangkan subjek secara 

perlahan. 

e) Kehidupan Pribadi 

Subjek adalah anak yang sangat dekat dengan ibunya. Banyak 

karakter yang ingin sekali subjek contoh dari sosok ibunya. Salah satunya 

yang subjek anggap belum bisa ia teladani yaitu kesabaran ibunya. Subjek 

mengatakan ibu subjek adalah orang yang sangat tabah, lebih sabar 

daripada dirinya. 

Berbanding terbalik dengan hubungannya dengan ibu subjek, subjek 

mengaku tidak ada karakter yang ingin ia teladani dari ayah kandungnya. 

Subjek tidak membenci ayah kandungnya, hanya saja ada banyak kejadian 

kecil-kecil yang membuat subjek jadi merasa renggang dengan ayahnya 

yang pertama tersebut. Bagi subjek, hanya ibu dan adiknya saja yang ada di 

pikirannya. 

Hubungan subjek dengan kedua kakaknya pun tidak terlalu dekat. 

Terkadang subjek juga kesal dengan sikap kasar kakak laki-laki pertamanya, 

tapi subjek tidak berani menegur kakaknya secara langsung. Biasanya 

subjek justru akan menghibur ibunya ketimbang memarahi kakaknya yang 

kurang ajar kepada ibunya. Subjek merasa sangat bertanggung jawab 
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membahagiakan ibu dan adik perempuannya. Akan tetapi, tidak sampai 

pada tahap subjek merasa harus menanggung peran sebagai ayah.  

Subjek juga mengatakan kehidupan pribadinya sekarang tidak terlalu 

penting, yang dicemaskan sekarang justru kehidupan adiknya yang masih 

kecil. Kekhawatiran subjek akan adiknya meliputi banyak aspek seperti 

lingkungan, masa depan, dan rasa tidak adil yang hinggap saat memikirkan 

nasib adiknya yang seperti ini. Subjek merasa adiknya tidak pantas 

mendapatkan hidup yang begini, ia ingin memberikan kehidupan yang 

layak dan baik untuk perkembangan adiknya tersebut. 

c. Dinamika Life Satisfaction 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, subjek adalah orang 

yang sangat dekat dengan ibunya secara emosional. Mulai dari karakter 

sampai kepercayaan satu sama lain sangatlah tinggi. Subjek meneladani 

sifat-sifat ibunya dan bahkan tidak ada sifat dari ibu subjek yang tidak 

disukainya. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, subjek tidak dekat 

dengan ayah kandungnya. Ketika ayahnya masih ada dan sudah meninggal 

pun, subjek tetap merasa kasihan pada ibunya. Selain itu subjek juga tak 

pernah menganggap ayah tirinya sebagai seorang ayah dan subjek mengaku 

tak akan pernah bisa memaafkan ayahnya yang kedua itu. 

Subjek banyak melihat tingkah laku ayahnya yang tidak berkenan di 

hati subjek, terutama pada hal kehadiran. Bagi subjek, ayahnya kurang 

dapat bisa diandalkan dan jarang berdiri untuk dirinya. Oleh karena itu, 

subjek jauh lebih dekat dengan ibunya sampai sekarang. 

Ibu subjek tidak memberikan tuntutan yang berbeda untuk anak-

anaknya, namun subjek sendiri yang merasa bertanggungjawab membantu 
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ibunya yang orangtua tunggal. Ia juga tidak suka memaksa atau menegur 

kakaknya yang kurang ajar, tapi lebih memilih mensupport ibunya tanpa 

melihat saudara-saudaranya yang lain. Selain itu, subjek juga merasa perlu 

memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak untuk adik 

perempuannya yang masih kecil. Ia tidak bisa menggantikan sosok ayah 

untuk adiknya, namun subjek mengatakan paling tidak ia selalu ada dan 

bisa menyediakan permintaan adiknya. 

Kondisi keluarga yang agak rumit dan memojokkan subjek dalam 

banyak hal telah memaksa subjek untuk menahan diri dari kesenangan atau 

hobinya. Subjek suka merawat diri, akan tetapi ekonomi yang pas belum 

dapat subjek manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Subjek juga 

terpaksa berhenti kuliah karena tidak ada dana dan ditipu ayah tirinya. 

Banyak sekali hal yang menghambat subjek untuk melakukan hal yang ia 

suka. 

Akan tetapi untungnya sekarang ada satu pekerjaan yang berkaitan 

dengan hobi subjek dalam menari. Itu sangat membantu subjek untuk 

sejenak merefresh dirinya. Di samping itu semua, subjek tetap memiliki 

pandangan yang positif dalam kehidupanya. 

Subjek bukan orang yang pasif di lingkungannya. Ia adalah orang 

yang mudah berbaur, ramah, dan tidak sombong terutama di lingkup 

pertemanan perempuan. Subjek mengaku lebih nyaman berteman dan 

hangout dengan teman-teman perempuan ketimbang laki-laki, bahkan 

kebanyakan teman subjek pun mayoritas perempuan. Meski begitu, subjek 

tidak sembarang terbuka. Ia memilih lingkup pertemanan yang memiliki 

kedekatan paling erat untuk berbagi kisah serta problemanya. 
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Dulu subjek merasa pandangan sosial itu sangat berpengaruh 

terhadap hidupnya, namun sekarang semuanya sudah berbeda. Semenjak 

subjek benar-benar tidak memiliki ayah, subjek memilih acuh terhadap 

sosial yang menilai, menghakimi, ataupun memandangnya. Subjek berpikir 

pemikiran sosial tidak dapat ia kontrol dan bebas, karena itu ia hanya perlu 

menghidupi kehidupannya sendiri. 

Terkadang subjek mempertanyakan kehidupannya yang berat dan 

tidak adil untuk adiknya. Sesekali juga terlintas pemikiran menyerah. 

Namun, subjek berpikir untuk menjalani saja semuanya. Ia menerima 

keadaan dengan menangis dan berdoa. Darisana subjek dapat memperjelas 

pandangannya dalam kehidupan lagi. Harapan subjek tidak banyak, ia 

hanya ingin membahagiakan ibu dan adiknya, serta bisa sering pergi 

berlibur bersama. 

Subjek menilai kehidupannya memuaskan. Mulai dari domain sosial 

dengan adanya dukungan dari teman-teman subjek, kemudian subjek juga 

menerima dan bersyukur masih memiliki ibu dan adik perempuan yang 

disayang. Akan tetapi, subjek tidak memberikan nilai sempurna untuk 

kepuasan hidupnya. Terdapat hal-hal seperti ekonomi, belanja, hiburan, dan 

lainnya yang menurut subjek tidak akan pernah puas.   
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Bagan 3. Dinamika Psikologis Life Satisfaction Subjek DK 

KELUARGA DK 

 Ibu orangtua tunggal, tidak bekerja 

 Ayah meninggal, kemudian ibu menikah lagi namun tidak bertanggungjawab 

 Sangat dekat dengan ibu dan adik, namun tidak dekat dengan kedua kakaknya 

 DK menjadi pencari nafkah dan bekerja di dua tempat berbeda 

PSIKOLOGIS 

 Memandang diri 

positif dan masih 

belajar untuk lebih 

sabar, mencontoh 

ibunya 

 Merasa berkembang 

dan lebih dewasa 

terutama dalam cara 

berpikir 

 Jarang ada 

kesempatan untuk 

melakukan kegiatan 

yang disukai 

 Merasa tidak adil dan 

sering sedih 

FISIOLOGIS 

 Kebutuhan pokok 

tercukupi setiap 

bulannya 

 Tidak dapat 

melanjutkan studi 

sampai akhir 

SOSIAL 

 Mudah 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

baru dan senang 

berteman 

 Memilih lingkup 

pertemanan yang 

bisa akrab secara 

emosional dan juga 

sehobi 

 Berusaha 

membangun kesan 

yang positif ke 

setiap orang yang 

dijumpai 

EVALUASI 

 Faktor spiritual sangat membantu DK untuk mengolah pikirannya dengan 

lebih bijak 

 Menilai kehidupannya banyak luka, tapi ada support dari banyak pihak dan 

pengolahan diri yang membantu DK menepis pikiran buruk 

 Menangis dan menari adalah katarsis yang dilakukan ketika subjek tidak dapat 

berpikir jernih 

LIFE SATISFACTION 

 Menilai kehidupan memuaskan dengan penerimaan dan ketabahan 

 Memiliki harapan untuk dapat berkembang lebih sabar dan terus 

membahagiakan ibu dan adik 

 Menerima kehidupan dengan segala kondisinya sekarang 

 Memaknai kehidupan sebagai bagian dari diri dan memahami tanggungjawab 

untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu dan adiknya 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

1) Nama   : RP 

2) Jenis kelamin  : Laki-laki 

3) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 Juni 1996 

4) Kota asal  : Cilacap 

5) Anak ke-  : 1 

6) Jumlah saudara : - 

7) Orangtua tunggal : Ibu 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Observasi dilakukan sebanyak tiga kali di tempat, situasi, dan waktu 

yang berbeda. Observasi pertama berlangsung pada tanggal 26 April 2018 

di rumah subjek. Pada saat peneliti ke rumah subjek, subjek sedang merakit 

pesanan klien bersama pacarnya. Siang itu ibu subjek sedang bekerja dan di 

rumah ada nenek, bibi, dan sepupu subjek. 

Rumah subjek cukup bersih dan perabotnya tertata rapi, namun 

suasananya sesak karena ada banyak barang dalam satu ruangan yang tidak 

terlalu besar. Ruang tamu dan ruang tengah rumah subjek menjadi satu. 

Terdapat sofa, TV, kipas angin, meja, dan lemari barang hias. Selain ruang 

tamu, terdapat tiga kamar tidur, dapur dan ruang makan, serta kamar mandi. 

Berbeda dari ruang tamu, kamar subjek lebih berantakan dan barang 

rakitan komputer pekerjaannya tak tertata rapi. Kamar subjek agak pengap 

dan lebih berdebu di beberapa area seperti sudut bagian barang-barang 

rakitan. 
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Subjek sering bergurau dengan pacarnya dan tidak melakukan 

percakapan dengan keluarganya selama peneliti melakukan observasi. 

Tidak banyak yang dilakukan subjek saat di rumah. Selesai merakit 

komputer, subjek melakukan hal lain bersama pacarnya dan sesekali 

mengganggu sepupunya yang masih kecil. 

Observasi kedua dilakukan secara singkat saat subjek ke kampus 

pada tanggal 27 April 2018 untuk menemui dosen. Disana peneliti 

berkesempatan untuk mengamati subjek berdinamika bersama teman-

temannya yang ada di daerah kampus. Subjek berbincang masalah bisnis 

dan bercanda seputar wanita. Bahasa yang digunakan subjek lebih santai 

dan sesekali melontarkan umpatan saat bersama teman-temannya, namun 

dalam konteks bercanda. 

Observasi ketiga peneliti bergabung bersama subjek saat subjek 

jalan-jalan bersama teman-teman dan pacarnya di mall pada tanggal 28 

April 2018. Subjek menunjukkan sikap yang lebih diam dibanding saat 

tidak bersama pacarnya. Subjek masih menimpali dan sesekali bercanda 

dengan teman-temannya, tapi lebih sering berbicara sendiri dengan 

pacarnya. 

Tidak hanya observasi yang dijadwalkan, peneliti juga mengamati 

subjek saat proses wawancara berlangsung. Pada wawancara pertama, 

subjek datang bersama pacarnya dan disana sangat terlihat subjek berhati-

hati saat menjawab pertanyaan peneliti. Berkali-kali subjek melirik ke arah 

pacarnya yang bermain ponsel, sebelum dan sesudah melontarkan jawaban 

terutama ketika topik pembicaraan adalah pengalaman menjalin hubungan 

dengan lawan jenis. 
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Pada wawancara kedua subjek datang sendiri dan menjawab 

pertanyaan peneliti dengan lebih bebas. Bahkan intonasi dan suara saat 

menjawab pun terdengar lebih terbuka dan apa adanya. Subjek cenderung 

berekspresi sama untuk setiap pertanyaan peneliti. Jawaban yang diberikan 

subjek pun terbuka namun singkat. 

2) Hasil Wawancara 

a) Kondisi Keluarga 

Keluarga yang saat ini tinggal bersama subjek di satu rumah terdiri 

dari ibu subjek, nenek, bibi, sepupu, dan paman subjek yang pulang dari 

luar kota seminggu sekali. Subjek adalah anak tunggal dan mengaku tidak 

begitu dekat dengan sepupu-sepupunya yang lain. Ibu subjek adalah 

karyawan swasta dan jarang menghabiskan waktu di rumah. Subjek juga 

mengakui kalau ia dan ibunya tidak terlalu dekat, justru subjek lebih dekat 

dengan neneknya. 

Bagi subjek rumah adalah tempat beristirahat. Ia jarang sekali curhat 

atau berbincang-bincang bersama ibu, nenek, maupun bibinya. Biasanya 

subjek hanya akan mendengarkan cerita mereka, namun tidak memberikan 

tanggapan atau timbal balik. 

Subjek mengatakan karena sudah terbiasa tinggal sendirian tanpa 

seorang ayah, ia jadi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sikap subjek 

ini memang diakui cenderung acuh, ia juga menjelaskan bahwa jika ibunya 

ingin dengan siapa itu bebas. 

Ayah subjek sudah tiada sejak usia subjek satu tahun. Kala itu, 

subjek dititipkan di Cilacap bersama nenek dan kakeknya. Ayah dan ibu 

subjek bekerja di Semarang dan sesekali berkunjung ke Cilacap. Kesehatan 
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yang buruk merenggut nyawa ayah subjek waktu itu, sehingga memaksa ibu 

subjek harus bekerja lebih ekstra untuk biaya anaknya. 

b) Lingkungan 

Dari kecil subjek sudah dititipkan ke nenek dan kakeknya di Cilacap. 

Disana pertemanan subjek tidak terlalu dibatasi ketat, tapi subjek juga tidak 

sembarangan berteman. Ia mengaku tidak pernah suka dengan lingkup 

teman yang merokok atau tidak benar, subjek lebih memilih bermain di 

warnet bersama temannya yang lain. Kenakalan subjek dari kecil hanya 

sebatas bermain di warnet sampai berhari-hari. 

Masuk ke jenjang SMP, seharusnya subjek diminta ibunya pindah ke 

Semarang, namun subjek menolak karena teman-temannya masih ada di 

Cilacap semua. Di jenjang ini subjek mengatakan ia tidak suka dengan 

teman-temannya yang baru. Lebih rusuh, rusak, dan tidak benar di mata 

subjek. Selanjutnya saat masuk SMA, subjek pindah ke Semarang dan 

menemukan lingkungan yang sama sekali baru. 

Mulai dari cara bicara sampai keramahannya. Awalnya subjek masih 

penyesuaian dan canggung, tapi subjek mengaku teman-teman SMA-nya 

sangat asyik dan ramah hingga subjek jadi lebih membaur. Di perkuliahan 

subjek lebih memilih lingkup pertemanan yang prospek ke bisnis. Ia 

memiliki satu kelompok teman yang sudah bekerja di bidang yang berbeda-

beda dan itu yang subjek sukai. 

c) Pendidikan 

Pendidikan subjek berjalan lancar dan tidak ada hambatan selama ini. 

Sekarang subjek sedang menyelesaikan kuliahnya di Unika jurusan DKV. 

Meski begitu, sebenarnya subjek tidak terlalu suka pada jurusan yang ia 
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tekuni saat ini. Dulu ia mengambil pilihan jurusan ini karena kebanyakan 

teman-temannya mengambil jurusan tersebut. Lalu karena sekarang ia dan 

teman-temannya sudah memiliki kelompok baru sendiri, subjek mengaku 

tidak terlalu mementingkan perkuliahannya lagi. Ia lebih fokus ke bisnisnya. 

d) Perkembangan Diri 

Subjek berulang kali menekankan kesukaannya pada bisnis dan 

bekerja. Seluruh konsentrasi dan fokusnya ia curahkan ke bisnisnya agar 

lebih berkembang dan menghasilkan. Ini semua dilakukan subjek tidak 

semata-mata hanya karena ingin uang saku tambahan melainkan kesukaan 

dan visinya sudah mengarah ke bidang kerja. 

Ia merasa bangga dan berkecukupan berkat hasil usahanya sendiri. 

Subjek mengatakan sekarang ia juga sudah bisa membantu meringankan 

beban rumah tangga seperti biaya listrik dan lainnya. Akan tetapi, subjek 

tidak ingin ibu atau neneknya terlalu banyak ikut andil dalam usahanya. Ia 

mengaku ingin berusaha sendiri dan mandiri. 

e) Kehidupan Pribadi 

Subjek bercerita ia jarang atau bahkan tak pernah penasaran dengan 

ayahnya sama sekali. Seperti apa sifatnya, kebiasaannya, kepribadiannya, 

subjek mengaku tak pernah bertanya dan tak pernah penasaran terhadap hal 

tersebut. Dulu ia diberitahu jika ayahnya hanya tidur saja, namun kemudian 

beranjak SD, ada guru yang mengatakan jika ayahnya sudah meninggal. 

Subjek tidak pernah penasaran tentang ayahnya, justru neneknya yang 

sering mengangkat topik soal ayahnya. Misalnya betapa miripnya dia 

dengan sang ayah perihal minum teh manis. 
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Subjek mengatakan ia memanglah pribadi yang acuh, ia mengaku tak 

ada karakter siapapun yang ia teladani. Kebiasaan subjek dengan ibunya 

pun berbanding terbalik, contohnya soal kebersihan.  

Ketimbang keluarga, subjek malah lebih dekat dan lebih nyaman 

bersama pacarnya. Ia curhat, berbisnis, kuliah, dan beraktivitas kebanyakan 

bersama dengan pacarnya. Subjek merasa bertanggungjawab dan ada 

rencana untuk meminang pacarnya.  

Subjek mengaku memang tidak terbiasa dekat dengan ibu maupun 

neneknya ke tahap bertukar pikiran. Subjek cenderung diam di rumah dan 

aktif di luar. 

c. Dinamika Life Satisfaction 

Subjek tidak dekat dengan ibunya karena dari dulu sudah tinggal di 

tempat yang berbeda. Selama proses wawancara berlangsung, subjek sama 

sekali tidak mempunyai gambaran ayahnya dan mengaku tidak pernah 

sekali pun penasaran dengan ayahnya. Justru orang-orang di sekitarnya, 

seerti neneknya, yang membawa topik ayah dalam pembicaraan bersama 

subjek. Selain itu, subjek juga mengaku lebih dekat dengan pacarnya 

ketimbang keluarganya sendiri. 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan subjek memang lebih 

tertarik pada bisnis yang ia kembangkan serta kehidupan pribadinya. Segala 

harapan, tujuan, dan perbincangan masa depan selalu berujung pada 

prospek bisnis yang ia jalani. Dari sini subjek baru menyangkutkan dengan 

topik keluarga yaitu membantu ekonomi yang selama ini ditanggung sendiri 

oleh ibunya. 
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Subjek tak pernah dekat dengan orangtuanya dan cenderung tidak 

peduli dengan apa keputusan ibunya. Bagi subjek, ia lebih suka 

kehidupannya dijalani oleh dirinya sendiri secara mandiri. Ia yakin bisa dan 

berusaha membuktikannya dengan mulai bekerja ini. Meskipun sebenarnya 

kondisi ekonomi subjek sudah cukup terpenuhi, tapi subjek bekerja tidak 

semata-mata untuk uang saku tambahan. Ini adalah hal yang ia sukai. 

Subjek bukan orang yang sangat aktif dan ramah di lingkungan yang 

baru. Butuh waktu agak lama untuk subjek menyesuaikan diri dan 

mendapatkan lingkup pertemanan yang cocok untuknya. Setelah 

mendapatkan lingkup tersebut, subjek cenderung mengikuti budaya di 

lingkup pertemannya. Hal ini berdampak pada passion yang ia miliki 

sendiri. Apabila hubungan subjek dengan orang lain sudah nampak 

renggang, subjek merasa tidak perlu mendekati. Tidak hanya pada keluarga, 

subjek juga cenderung acuh di lingkungannya. 

Berdasarkan tiga domain dan sisi yang menjadi tema dalam 

penelitian, subjek sangat bersemangat pada domain personalnya. Ia menilai 

pada domain tersebut ia sangat puas dan butuh dikembangkan lagi 

mengingat berbisnis merupakan hobi subjek.  

Subjek tidak terlalu peduli pada hal-hal di luar tujuan dan 

kesenangannya. Ia lebih memilih sendiri, tidur, main game, ketimbang 

melakukan aktivitas lain yang mempererat hubungannya dengan 

keluarganya. Subjek pun merasa canggung apabila harus melakukan hal 

tersebut.  
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Bagan 4. Dinamika Psikologis Life Satisfaction Subjek RP 

LIFE SATISFACTION 

 Merasa lebih puas dengan kehidupan dan kondisinya sekarang terutama 

karena RP sudah dapat mandiri berbisnis 

 Berharap dapat terus mengembangkan bisnisnya 

 Menerima segala keputusan ibunya dan tidak mempermasalahkan perihal 

keluarga orangtua tunggal 

EVALUASI 

 RP sudah terbiasa hidup dengan orangtua tunggal dan tidak pernah 

memikirkan pengaruh orangtua tunggal pada kehidupannya 

 Lebih dekat dan nyaman dengan pacarnya untuk melakukan hobi dan 

berdiskusi masalah bisnis maupun kejadian sehari-hari 

 Melihat tidak ada masalah berada di dalam kondisi keluarga orangtua tunggal. 

KELUARGA RP 

 Ibu orangtua tunggal, bekerja 

 Ayah meninggal sejak RP kecil, ibu tetap bekerja dan RP tetap di Cilacap 

bersama kakek dan neneknya 

 Tidak begitu dekat dengan keluarga, merasa kurang nyaman untuk berdiskusi 

PSIKOLOGIS 

 Memandang diri 

positif 

 Bebas melakukan 

kegiatan yang 

disukai dan dapat 

memanfaatkannya 

sebagai peluang 

bisnis 

FISIOLOGIS 

 Kondisi 

ekonominya 

berkecukupan 

SOSIAL 

 Butuh waktu untuk 

menyesuaikan diri di 

lingkungan baru, namun 

tidak sulit untuk menjalin 

relasi yang akrab dengan 

lingkup temannya 

 Cenderung mengikuti 

pengaruh kelompok 

teman, karena itu RP 

sangat selektif memilih 

teman 

 RP sangat acuh pada 

lingkungannya, tapi ia 

punya relasi yang baik 

dengan kenalannya 


