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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

D. Analisis Data per Subjek 

4. Subjek KC 

Kondisi keluarga subjek yang terdiri atas ibu tunggal dan subjek 

beserta kedua adik laki-lakinya memberikan sediktit dampak pada 

hubungan subjek dengan ibu maupun kedua adiknya. Obrolan ringan 

seputar kegiatan sehari-hari memang berjalan seperti biasa, akan tetapi 

diskusi perihal masalah subjek menjadi lebih jarang dilakukan. Hal tersebut 

perlahan membentuk subjek menjadi pasif untuk meminta pendapat ibunya, 

hingga sekarang subjek sudah terbiasa memendam masalah maupun 

perasaannya sendiri. 

Kondisi keluarga dan kurangnya komunikasi dengan ibu 

memberikan pengaruh pada dinamika subjek memandang dirinya sendiri. 

Subjek melihat dirinya belum memiliki kelebihan yang dapat dibanggakan 

dan merasa terlambat berkembang dibandingkan pemuda seusia subjek. 

Selanjutnya hal ini juga memberikan pengaruh pada perkembangan diri dan 

perasaan subjek. Oleh karena tidak adanya bantuan yang diberikan ibu, 

subjek cenderung membiarkan masalahnya berlarut-larut dan tidak 

mengambil kesempatan untuk mengembangkan dirinya menghadapi 

hambatan tersebut.  

Selain hubungan dan kondisi keluarga subjek, tuntutan serta peran 

yang ditanggung subjek turut memengaruhi perkembangan dirinya. Adanya 

tuntutan yang lebih keras dari ibu agar subjek mandiri dan bertanggung 
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jawab terkadang menimbulkan perasaan iri ke kedua adik laki-lakinya. 

Meski begitu, subjek dapat menerima dan memahami perannya sebagai 

kakak paling tua di dalam keluarga.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan dua tema dari 

domain keluarga yaitu Hubungan dan Kondisi Keluarga serta Tuntutan dan 

Peran Anak dalam Keluarga telah menjadi dasar yang memengaruhi tema di 

dalam domain personal. Pandangan subjek terhadap dirinya sendiri lebih 

banyak dipengaruhi oleh tuntutan dari orangtua subjek. Sejak dulu subjek 

sudah dituntut untuk dapat melakukan segalanya lebih daripada anak lain 

seusia subjek, khususnya secara akademik.  

Kegagalan dalam memenuhi target yang diatur orangtua terkadang 

membuat subjek merasa kecewa. Hal ini kemudian berlanjut hingga subjek 

dewasa dan mendapatkan respon yang kurang positif dari ibu ketika 

meminta saran dan bantuan dalam permasalahannya. Di sisi lain, subjek 

juga memandang tuntutan ini justru dapat memberikan pengaruh baik bagi 

subjek dalam perkembangan dirinya. 

Selanjutnya tema-tema dari domain personal ini memberikan 

pengaruh ke domain sosial subjek meliputi Penyesuaian Diri di Lingkungan 

Baru, Lingkup Pertemanan, dan Relasi dengan Orang Lain. Berdasarkan 

hasil pengolahan data wawancara, subjek cenderung menyalahkan karakter 

dirinya yang tidak mampu diterima banyak orang. Subjek merasa 

karakternya yang sangat kaku seringkali membuat orang lain merasa tidak 

nyaman berinteraksi dengannya. Pengalaman tidak menyenangkan pun 

meningkatkan keyakinan subjek untuk tidak menjalin relasi yang lebih 

akrab dengan orang lain. 
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Hal itu akan tetapi tidak menjadikan subjek pribadi yang penyendiri 

sepenuhnya. Subjek memanfaatkan hobinya dalam bermain kartu ataupun 

komputer untuk mencari teman-teman di lingkungan baru. Topik 

pembicaraan dan kegiatan yang disenangi membuat subjek lebih nyaman 

berdinamika secara kelompok tanpa harus menahan diri. 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan pengaruh yang ada di domain 

keluarga subjek ikut memberikan dampak ke domain personal dan domain 

sosialnya. Subjek pun menyadari hal ini, namun kemudian memilih domain 

personal yang memberikan pengaruh lebih banyak untuk Life 

Satisfactionnya.  

 

Tabel 3. Tabel Intensitas Tema Subjek 1 

Tema yang Diungkap Intensitas Keterangan 

Domain 

Keluarga 

Hubungan dan 

Kondisi 

Keluarga 

++ 

Sering mengobrol dan 

menghabiskan waktu 

bersama ibu dan adik, 

tapi jarang 

menunjukkan atau 

mendiskusikan 

permasalahan maupun 

perasaan pribadi ke 

keluarga 

Tuntutan dan 

Peran Anak 

dalam Keluarga 

++ 

Dituntut untuk 

memberikan teladan 

yang baik sebagai 
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kakak sekaligus 

mengambil peran ayah 

untuk mengurus rumah 

tangga bersama ibu. 

Awalnya merasa tidak 

adil, namun perlahan 

mulai bisa menerima 

tuntutan dan peran 

dalam keluarga 

tersebut. 

Membanding-

bandingkan 

Keluarga 

+ 

Tidak pernah 

membandingkan 

kondisi keluarga 

ataupun menginginkan 

keluarga ideal dari 

orang lain, menerima 

keluarga sendiri apa 

adanya. 

 Ekonomi +++ 

Merasa cukup dan 

dapat mengatur 

pemasukan maupun 

pengeluaran pribadi 

serta keluarga. 

Domain 

Personal 

Pandangan 

terhadap Diri 
+ 

Kesulitan memandang 

diri secara positif dan 
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Sendiri sering menganggap 

rendah diri sendiri. 

Perkembangan 

Diri 
++ 

Merasa masih memiliki 

banyak kekurangan dan 

tidak berkembang, akan 

tetapi dapat melihat 

proses perkembangan 

karakter dan ada usaha 

untuk merubah sikap 

yang dirasa kurang 

baik. 

Hobi +++ 

Tidak ada hambatan 

untuk melakukan hal 

yang disuka, bahkan 

dapat menjadikan hobi 

sebagai peluang bisnis. 

Perasaan ++ 

Merasa diperlakukan 

tidak adil oleh ibu 

karena lebih dituntut 

dalam banyak hal 

ketimbang kedua 

adiknya.  

Domain 

Lingkungan 

Penyesuaian 

Diri di 

Lingkungan 

+ 

Kurang nyaman berada 

di tempat dengan 

orang-orang yang tidak 
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Baru dikenal. Merasa tidak 

dapat memulai interaksi 

dengan teman baru 

karena karakter dan 

pemikirannya yang 

kaku. 

Lingkup 

Pertemanan 
+ 

Tidak berniat terlalu 

intim dengan teman-

teman dan cenderung 

mencari lingkup 

pertemanan yang 

memiliki hobi yang 

sama dengannya. 

Relasi dengan 

Orang Lain 
+ 

Cenderung tidak 

berkenan membangun 

relasi yang akrab 

dengan orang lain dan 

hanya menjalin relasi 

akrab dengan beberapa 

teman yang sudah 

mengenal sifatnya. 
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Tabel 4. Matriks antar Tema Subjek 1 

 HK TP BK E PS PD H P PB LT RO LS 

HK             

TP             

BK             

E             

PS             

PD             

H             

P             

PB             

LT             

RO             

LS             

 

 

 

 

 

  

Keterangan : 

HK : Hubungan dan Kondisi Keluarga 

TP : Tuntutan dan Peran Anak  

BK : Membandingkan Keluarga 

E : Ekonomi 

PS : Pandangan terhadap Diri Sendiri  

PD : Perkembangan Diri  

H : Hobi 

P : Perasaan  

PB : Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 

LT : Lingkup Pertemanan 

RO : Relasi dengan Orang Lain 

LS : Life Satisfaction 
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5. Subjek DK 

Hubungan yang sangat akrab antara subjek dengan ibunya dapat 

mengatasi kondisi keluarga subjek yang penuh tekanan. Adanya dukungan 

yang satu sama lain memengaruhi cara subjek menerima perannya di dalam 

keluarga serta tuntutan yang ada sebagai sebuah tanggung jawab dan bukan 

beban hidup. Subjek juga membangun harapan dan citanya berdasarkan 

ikatan emosional yang sangat erat dengan ibu dan adik perempuannya. 

Meski subjek tidak begitu akrab dengan kedua kakak laki-lakinya, subjek 

tetap menjalin hubungan persaudaraan yang baik dengan keduanya. 

Kedekatan subjek dengan ibunya berdampak sangat banyak untuk 

perkembangan dirinya dalam menjalani perannya di dalam keluarga dan 

menghadapi tuntutan yang ada. Meski begitu, dampak yang diberikan ini 

tidak selalu positif. Terkadang subjek juga menyayangkan kondisi keluarga, 

masalah ekonomi, dan tuntutan kehidupan yang dihadapi telah menghambat 

subjek untuk melakukan hal yang disenangi dan juga pendidikannya. 

Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan orangtua subjek meski ibu 

tunggal, justru membuatnya lebih nyaman dan senang. Hal ini tidak 

memberikan pengaruh yang negatif untuk kemampuan subjek berinteraksi 

dengan sekitarnya. Kebersamaan yang terbangun antara subjek dengan 

ibunya telah membantunya menghadapi pandangan buruk tetangga yang  

dulunya sangat dicemaskan subjek. Saat ini subjek sudah belajar menerima 

keadaan dan menghiraukan komentar negatif di sekitarnya. 

Subjek tak menemui masalah dalam berinteraksi dengan orang lain 

maupun dalam menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Karakter subjek 

yang ramah dan aktif tidak mengalami perubahan sedari dulu. Subjek masih 
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dapat dengan mudah berteman dengan siapapun dan memiliki toleransi 

yang tinggi. 

Walaupun subjek sering merasa tidak adil dan lelah, dukungan dari 

ibu dan rasa tanggung jawab untuk membahagiakan ibu dan adik 

perempuannya sangatlah besar. Selain dukungan yang diberikan, subjek 

juga sering menenangkan diri dengan berdoa untuk menetralkan 

perasaannya kembali. Di samping itu, subjek memiliki lingkup teman yang 

turut memberikan dukungan, saran, dan bantuan untuknya. Oleh karena 

itulah subjek dapat bangkit dan menerima keadaan seiring berjalannya 

waktu. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan domain 

keluarga subjek memberikan pengaruh yang imbang untuk diri subjek. 

Tuntutan, peran, dan kondisi keluarga subjek yang cenderung menekan 

dapat diimbangi dengan hubungan erat subjek dengan keluarganya. Adanya 

penerimaan yang dirasakan subjek turut menyumbang nilai positif dalam 

memaknai Life Satisfaction subjek. 

 

Tabel 5. Tabel Intensitas Tema Subjek 2 

Tema yang Diungkap Intensitas Keterangan 

Domain 

Keluarga 

Hubungan dan 

Kondisi 

Keluarga 

++ 

Subjek sangat dekat 

dengan ibu dan adik 

perempuannya. meski 

subjek tidak ada 

keinginan untuk dekat 

dengan kedua kakak 
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laki-lakinya, subjek 

tidak membenci kedua 

kakaknya dan masih 

mempertahankan 

hubungan saudara yang 

baik. 

Tuntutan dan 

Peran Anak 

dalam Keluarga 

+++ 

Tidak menganggap 

tuntutan sebagai beban 

tapi sebagai tanggung 

jawab. Bersedia 

membantu mengurus 

rumah tangga dan 

mengambil peran 

pencari nafkah untuk 

meringankan beban 

ibunya. 

Membanding-

bandingkan 

Keluarga 

+ 

Tidak pernah iri dengan 

kondisi keluarga lain, 

menerima keluarga 

sendiri apa adanya. 

 Ekonomi + 

Ada usaha untuk 

memprioritaskan 

kebutuhan keluarga, 

akan tetapi di sisi lain 

perkembangan diri 
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subjek jadi terhambat. 

Domain 

Personal 

Pandangan 

terhadap Diri 

Sendiri 

+++ 

Mengenal dan 

memahami karakter 

pribadi dengan sangat 

baik. Dapat menerima 

kekurangan dan ada 

usaha untuk 

memperbaiki sifat yang 

buruk. 

Perkembangan 

Diri 
++ 

Ada perkembangan 

karakter menjadi lebih 

dewasa, sabar, dan apa 

adanya. 

Hobi + 

Kurang ada kesempatan 

untuk melakukan 

kegiatan yang disukai 

seperti merias dan 

melakukan perawatan 

diri, tetapi dapat 

menekuni hobi 

menarinya hingga dapat 

dimanfaatkan sebagai 

pekerjaan sampingan. 

Perasaan ++ 
Awalnya merasa berat 

dan tidak adil terutama 
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untuk adik 

perempuannya, akan 

tetapi ada usaha dari 

subjek untuk mengolah 

emosinya menjadi 

semangat dan kerelaan 

menerima apa yang 

dihadapi saat ini. 

Domain 

Lingkungan 

Penyesuaian 

Diri di 

Lingkungan 

Baru 

+++ 

Tidak ada masalah 

dalam memulai 

interaksi di lingkungan 

yang baru. 

Lingkup 

Pertemanan 
+++ 

Memiliki banyak 

lingkup pertemanan 

dan tidak memilih-

milih teman. 

Relasi dengan 

Orang Lain 
+++ 

Cenderung ingin 

meninggalkan kesan 

positif kepada setiap 

orang yang ditemui dan 

berusaha untuk tetap 

menjaga hubungan 

yang baik pada orang-

orang yang dikenalnya. 
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Tabel 6. Matriks antar Tema Subjek 2 

 HK TP BK E PS PD H P PB LT RO LS 

HK             

TP             

BK             

E             

PS             

PD             

H             

P             

PB             

LT             

RO             

LS             

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan : 

HK : Hubungan dan Kondisi Keluarga 

TP : Tuntutan dan Peran Anak  

BK : Membandingkan Keluarga 

E : Ekonomi 

PS : Pandangan terhadap Diri Sendiri  

PD : Perkembangan Diri  

H : Hobi 

P : Perasaan  

PB : Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 

LT : Lingkup Pertemanan 

RO : Relasi dengan Orang Lain 

LS : Life Satisfaction 
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6. Subjek RP 

Keberadaan subjek yang jauh dari orangtua sejak kecil telah 

membuat subjek terbiasa menjalani hari tanpa orangtuanya. Tinggal 

bersama kakek dan nenek di kota yang berbeda dan dengan peraturan yang 

tidak mengekang sama sekali berdampak pada hubungan subjek dengan 

ibunya. Subjek cenderung acuh terhadap kondisi keluarganya dan terbiasa 

dengan hal tersebut. 

Hubungan subjek dengan keluarganya tetap terjalin dengan baik, 

namun tidak ada kedekatan emosional yang berarti bagi subjek. Tidak ada 

tuntutan maupun peran yang dirasa menekan dan menghambat subjek untuk 

berkembang atau melakukan kegiatan yang disukai. Oleh karena itu, subjek 

beranjak dewasa dengan pandangan yang terbiasa tertuju untuk dirinya 

sendiri. 

Kondisi keluarga yang tidak menekan subjek ternyata memberikan 

pengaruh yang baik untuk domain personalnya. Pada hasil wawancara 

dengan Subjek RP, jarang sekali subjek mengeluhkan perihal keluarganya. 

Subjek justru lebih sering membahas tentang harapan, tujuan, dan cita-

citanya. 

Domain personal ini kemudian saling berpengaruh dengan domain 

sosial subjek. Ketertarikan subjek untuk berwirausaha seperti almarhum 

ayahnya, memacu subjek untuk mengambil peluang bisnis memanfaatkan 

hobinya dalam IT. Hal ini didukung dengan faktor lingkup pertemanan 

subjek yang terdiri atas teman-teman dengan visi sama yaitu berwirausaha 

di usia muda. Subjek memang sangat selektif dalam berteman dan memiliki 

lingkup teman yang dapat membantunya berkembang. 
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Adanya harapan dan tujuan yang hendak dicapai inilah membuat 

fokus subjek sepenuhnya ditujukan untuk memenuhi hal tersebut. Namun 

demikian, subjek tidak semata-mata selalu mementingkan dirinya sendiri. 

Berbisnis dan mendapatkan penghasilan sendiri ini juga untuk membantu 

perekonomian keluarganya.  

Berdasarkan pemaparan tersebut didapat kesimpulan saat ini Subjek 

RP sedang giat merintis bisnisnya dan merasa puas apabila tujuan besarnya 

dalam pekerjaan sesuai hobinya ini dapat tercapai. Lingkup Pertemanan 

yang terkadang menjadi tempat diskusi bisnis sama-sama memberikan 

pengaruh positif untuk perkembangan diri dan Life Satisfaction subjek.  

 

Tabel 7. Tabel Intensitas Tema Subjek 3 

Tema yang Diungkap Intensitas Keterangan 

Domain 

Keluarga 

Hubungan dan 

Kondisi 

Keluarga 

+ 

Terbiasa hidup tanpa 

orangtua dan merasa 

tidak terlalu dekat atau 

nyaman untuk 

berdiskusi masalah 

pribadi dengan ibu. 

Tuntutan dan 

Peran Anak 

dalam Keluarga 

+ 
Tidak ada tuntutan 

yang menekan subjek. 

Membanding-

bandingkan 

Keluarga 

+ 

Tidak ada pikiran 

membanding-

bandingkan kondisi 
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keluarga sendiri dengan 

keluarga lain. 

 Ekonomi +++ 

Tidak mengalami 

kesulitan ekonomi yang 

dapat menghambat 

subjek. 

Domain 

Personal 

Pandangan 

terhadap Diri 

Sendiri 

++ 

Memandang diri masih 

dalam proses belajar 

dan sangat berfokus 

pada bisnisnya. 

Perkembangan 

Diri 
+++ 

Banyak berkembang 

khususnya dalam 

urusan berwirausaha. 

Hobi +++ 

Ada banyak waktu 

melakukan kegiatan 

yang disuka dan dapat 

menjadikan hobi 

sebagai peluang 

bisnisnya. 

Perasaan ++ 

Merasa biasa saja 

karena sudah terbiasa 

dengan kondisi 

keluarga orangtua 

tunggal. Tidak muncul 

perasaan negatif. 
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Domain 

Lingkungan 

Penyesuaian 

Diri di 

Lingkungan 

Baru 

++ 

Butuh waktu untuk 

menyesuaikan diri 

namun ada usaha yang 

dilakukan untuk 

membaur dan menjalin 

pertemanan di 

lingkungan yang baru. 

Lingkup 

Pertemanan 
++ 

Cenderung mencari 

lingkup pertemanan 

yang dapat memberikan 

dampak positif untuk 

subjek, untuk saat ini 

sangat suka dengan 

lingkup pertemanan 

yang berdiskusi perihal 

usaha atau bisnis 

pribadi. 

Relasi dengan 

Orang Lain 
++ 

Memiliki relasi yang 

baik kepada orang yang 

sudah dikenal, akan 

tetapi kurang aktif 

berinteraksi 

membangun relasi baru 

dengan orang baru. 
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Tabel 8. Matriks antar Tema Subjek 3 

 HK TP BK E PS PD H P PB LT RO LS 

HK             

TP             

BK             

E             

PS             

PD             

H             

P             

PB             

LT             

RO             

LS             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

HK : Hubungan dan Kondisi Keluarga 

TP : Tuntutan dan Peran Anak  

BK : Membandingkan Keluarga 

E : Ekonomi 

PS : Pandangan terhadap Diri Sendiri  

PD : Perkembangan Diri  

H : Hobi 

P : Perasaan  

PB : Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 

LT : Lingkup Pertemanan 

RO : Relasi dengan Orang Lain 

LS : Life Satisfaction 



106 

 

 

  



107 

 

 

E. Analisis Data Rangkuman Semua Subjek 

Tema Hubungan dan Kondisi Keluarga pada Subjek 1, 2, 3 

memengaruhi domain personal khususnya pada tema Pandangan terhadap 

Diri Sendiri, Perkembangan Diri, dan Perasaan. Pengaruh yang diberikan 

tidak sepenuhnya negatif, tapi dapat mendewasakan subjek untuk 

mengembangkan diri dan menjadi proses awal untuk dalam penerimaan 

yang telah sebagian besar subjek lalui. 

Tema Tuntutan dan Peran Anak dalam Keluarga memberikan 

pengaruh dalam Perkembangan Diri subjek. Adanya tuntutan yang lebih 

tidak dipandang sebagai tekanan, melainkan tanggung jawab dan tugas 

mereka dalam menjalankan peran dalam keluarga masing-masing. 

Selanjutnya pada tema Hobi yang ada di dalam domain personal, dapat 

lepas dari pengaruh domain keluarga. Maksudnya adalah subjek masih 

dapat memaksimalkan hobi mereka sesuai keinginan dan dapat menjadi 

pengaruh untuk tema yang lain yaitu Lingkup Pertemanan. 

Domain keluarga memengaruhi hampir semua tema di domain 

personal. Berikutnya, domain personal subjek yang memberikan 

pengaruhnya untuk domain sosial mereka. Tema Pandangan terhadap Diri 

Sendiri berdampak pada cara subjek menyesuaikan diri di lingkungan baru 

dan relasi subjek dengan orang lain, sedangkan tema Hobi berpengaruh 

pada tema Lingkup Pertemanan. 

Pada Subjek 1 dan 2, domain keluarga turut menjadi pertimbangan 

langsung saat subjek menilai Life Satisfaction mereka. Berbeda dengan itu, 

domain keluarga pada Subjek 3 tidak memberikan pengaruhnya secara 

langsung, akan tetapi berpengaruh melalui domain personal dan sosial 



108 

 

 

terlebih dahulu. Selain itu jika dibandingkan dengan Subjek 2 dan 3, 

domain sosial Subjek 1 pun juga tidak berpengaruh secara langsung. Life 

Satisfaction Subjek 2 dinilai berdasarkan ketiga domain yang sama-sama 

memberikan pengaruhnya, sedangkan satu domain pada Subjek 1 dan 2 

tidak memberikan pengaruh yang langsung. 

Pengaruh yang diberikan bagi subjek pun tidak semuanya positif. 

Apabila domain yang dijadikan dasar, yaitu domain keluarga cenderung 

berpengaruh negatif, maka pengaruh-pengaruh selanjutnya yang diberikan 

pun juga sama. Kecuali jika ditengah proses dinamika penilaian tersebut 

subjek memasukkan pertimbangan lain yang dapat menyeimbangi pengaruh 

yang diberikan domain keluarga. Penerimaan dan adanya harapan adalah 

kunci yang diakui menjadi pengaruh positif dalam penilaian Life 

Satisfaction Subjek 1, 2, 3.  

Berdasarkan hal tersebut, didapat kesimpulan adanya perbandingan 

lurus dalam proses penilaian atau dinamika pemaknaan Life Satisfaction. 

Hubungan yang terjalin antar tema berangkat pada domain keluarga, 

personal, lalu domain sosial. Walaupun begitu, hasil akhir dalam 

pemaknaan tiap subjek tetap berbeda-beda karena adanya faktor lain yang 

menjadi pertimbangan masing-masing subjek. 
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Tabel 9. Tabel Intensitas Tema Subjek 1, 2, 3 

Tema yang 

Diungkap 

Intensitas 
Keterangan 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Hubungan dan 

Kondisi 

Keluarga 

++ ++ + 

Kondisi keluarga 

subjek 1, 2, 3 tidak 

berdampak terlalu 

negatif pada hubungan 

subjek dengan 

keluarga mereka. 

Tuntutan dan 

Peran Anak 

dalam 

Keluarga 

++ +++ + 

Subjek 1, 2, 3 

mendapat tuntutan 

yang lebih sebagai 

anak dalam keluarga 

orangtua tunggal dan 

menerima tanggung 

jawab serta  bersedia 

melaksanakan peran 

dalam keluarga. 

Membanding-

bandingkan 

Keluarga 

   

Subjek 1, 2, 3 tidak 

ada pemikiran untuk 

membanding-

bandingkan keluarga 

mereka. 

Ekonomi +++ + +++ 
Subjek 1, 2, 3 dapat 

mengatasi pengaturan 
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perekonomian 

keluarga, namun 

Subjek 2 mengalami 

hambatan pendidikan 

karena ekonomi. 

Pandangan 

terhadap Diri 

Sendiri 

+ +++ ++ 

Subjek 1, 2, 3 dapat 

menjabarkan karakter 

diri masing-masing 

dan memiliki 

pandangan yang 

positif, walau subjek 1 

agak kesulitan 

memandang dirinya 

secara positif. 

Perkembangan 

Diri 
++ ++ +++ 

Ada perkembangan 

diri positif yang 

berkelanjutan pada 

subjek 1, 2, dan 3, 

meskipun pada Subjek 

1 perkembangan diri 

tersebut dipandang 

kurang memuaskan. 

Hobi +++ + +++ 

Subjek 1, 2, 3 dapat 

melakukan kegiatan 

yang disukai dan 
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memanfaatkan hobi 

mereka sebagai 

peluang bisnis. Hanya 

saja Subjek 2 masih 

kesulitan untuk 

melakukan kegiatan 

yang disukai. 

Perasaan ++ ++ ++ 

Terdapat perasaan 

yang positif terutama 

kerelaan dalam 

menerima keadaan 

pada subjek 1, 2, 3. 

Penyesuaian 

Diri di 

Lingkungan 

Baru 

+ +++ ++ 

Subjek 1, 2, 3 dapat 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

baru, namun Subjek 1 

masih kesulitan dan 

sering menarik diri di 

lingkungan yang asing 

baginya. 

Lingkup 

Pertemanan 
+ +++ ++ 

Subjek 1, 2, 3 

memiliki lingkup 

pertemanan yang 

positif dan tidak 

sepenuhnya 
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menyendiri, meski 

Subjek 1 merasa masih 

belum memiliki 

banyak teman akrab. 

Relasi dengan 

Orang Lain 
+ +++ ++ 

Subjek 1, 2, 3 dapat 

memulai interaksi dan 

membangun relasi 

yang baik dengan 

orang lain, akan tetapi 

Subjek 1 kurang dapat 

mempertahankan relasi 

tersebut. 
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Tabel 10. Matriks antar Tema Subjek 1, 2, 3 

 HK TP BK E PS PD H P PB LT RO LS 

HK             

TP             

BK             

E             

PS             

PD             

H             

P             

PB             

LT             

RO             

LS             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

HK : Hubungan dan Kondisi Keluarga 

TP : Tuntutan dan Peran Anak  

BK : Membandingkan Keluarga 

E : Ekonomi 

PS : Pandangan terhadap Diri Sendiri  

PD : Perkembangan Diri  

H : Hobi 

P : Perasaan  

PB : Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 

LT : Lingkup Pertemanan 

RO : Relasi dengan Orang Lain 

LS : Life Satisfaction 
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Bagan 5. Dinamika Psikologis Pemaknaan Life Satisfaction Subjek 1, 2, 3 

KELUARGA 

 Berhubungan baik dengan anggota keluarga, menerima kondisi 

keluarga  

 Tuntutan yang ada tidak dipandang sebagai beban, bertanggung jawab 

menjalani peran dalam keluarga 

EVALUASI 

 Dukungan sosial yang didapat, harapan dan tujuan yang ingin dicapai, 

dan pengalaman menyenangkan yang baru terjadi memberikan 

pengaruh dalam pemaknaan subjek 

PSIKOLOGIS 

 Memahami diri sendiri dan tahu apa yang 

dibutuhkan 

 Berkembang lebih dewasa seiring 

berjalannya waktu dan ada usaha merubah 

karakter yang buruk 

 Dapat memanfaatkan hobi meski terkadang 

ada hambatan untuk melakukan hobi 

 Merasa tidak adil 

SOSIAL 

 Ada usaha untuk 

dapat 

menyesuaikan diri 

di lingkungan 

baru, tidak 

sepenuhnya pasif 

 Selektif dalam 

berteman, namun 

tidak bertoleransi 

rendah 

 Berusaha 

mempertahankan 

kesan positif dan 

berelasi sehat 

dengan orang lain 

LIFE SATISFACTION 

 Memaknai kepuasan berdasarkan harapan, penerimaan, dukungan 

sosial, dan kerelaan 

 Adanya usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan 

FISIOLOGIS 

 Bekerjasama menanggung 

kebutuhan ekonomi keluarga 

 Terkadang ekonomi menjadi 

masalah, namun tidak utama 
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F. Pembahasan 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan domain 

keluarga adalah domain yang memengaruhi domain personal dan domain 

sosial serta memegang peranan penting dalam penentuan Life Satisfaction. 

Domain keluarga, khususnya hubungan dengan anggota keluarga dan 

kondisi keluarga menjadi hal yang dapat memberikan pengaruh untuk 

domain personal atau sisi psikologis seseorang. Selanjutnya, domain 

personal yang menerima pengaruh dari domain keluarga ini dapat 

memberikan dampak untuk domain sosial. 

Dampak yang diberikan pun berkorelasi positif tergantung pada 

pengaruh awal dari domain keluarga untuk individu. Apabila domain 

keluarga seseorang dapat memberikan pengaruh yang positif, berikutnya 

domain personal sampai domain sosial orang tersebut juga akan sama 

positifnya.  

Sayangnya, tidak semua domain keluarga memberikan dampak 

positif untuk anak yang ada di dalam keluarga orangtua tunggal. Ada pula 

ditemukan subjek dengan intensitas negatif di beberapa tema penelitian. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Rojas (2007) yang menyatakan domain 

keluarga merupakan domain paling krusial yang dapat memberikan 

pengaruh dengan korelasi positif untuk domain lain dan juga memegang 

peranan penting dalam  Life Satisfaction.  

Terkait dengan korelasi positif yang diberikan domain keluarga pada 

Life Satisfaction seseorang, Widiastuti (2015) mengatakan pengaruh yang 

diberikan keluarga orangtua tunggal dapat berdampak positif untuk 

perkembangan sosial dan emosional anak jika diimbangi dengan 
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pendampingan yang tepat dan kedekatan dengan anggota keluarga. 

Penelitian tersebut sesuai dengan hasil pengolahan data semua subjek yang 

mendapatkan pengaruh positif pada domain personal berkat hubungan erat 

dan pendampingan tepat orangtua tunggal subjek. 

Berbeda dengan penemuan di atas, hasil penelitian ini juga 

menemukan domain keluarga yang memberikan dampak negatif untuk 

subjek. Pengaruh ini kemudian menyebabkan domain sosial subjek ikut 

berdampak negatif, sesuai dengan penemuan Mabuza, Thwala, dan Okeke 

(2014). Meski begitu, terlepas dari pengaruh positif atau negatif yang 

diterima subjek, ditemukan sikap mandiri, bertanggungjawab, dan kerelaan 

menerima keadaan serta menjalani tuntutan pada semua subjek. 

Selaras dengan hal tersebut, Rahmawati (2010) juga menemukan 

adanya sikap yang lebih dewasa, bertanggungjawab, dan mandiri pada 

sebagian besar responden penelitiannya. Sikap yang muncul pada subjek ini 

dapat menjadi pengaruh sendiri dalam proses pemaknaan Life Satisfaction.  

Mengingat adanya individual differences pada Life Satisfaction, 

seberapa besar dampak yang diberikan kejadian-kejadian menyenangkan 

ataupun perkembangan karakter subjek, nyatanya memang sedikit banyak 

menyumbang nilai dalam penilaian kepuasan hidup subjek. Selain itu, 

adanya harapan, tujuan, dan optimisme subjek juga turut memengaruhi Life 

Satisfaction para subjek terlepas dari domain-domain maupun tema 

penelitian. Penemuan ini sesuai dengan hasil penelitian Bailey, Eng, Frisch, 

dan Snyder (2007), kemudian didukung oleh penelitian Bashir, Sattar, dan 

Fatima (2015) yang menemukan adanya faktor optimisme dan harapan pada 

Life Satisfaction. 
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Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan domain keluarga, 

khususnya Hubungan dan Kondisi Keluarga beserta Tuntutan dan Peran 

Anak dalam keluarga Orangtua Tunggal, telah memegang peran penting 

yang dapat memengaruhi domain personal atau psikologis dan domain 

sosial seseorang. Walaupun domain-domain ini berkorelasi positif, 

pemaknaan Life Satisfaction anak belum tentu terpengaruh secara langsung. 

Terdapat faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan, yang juga 

diolah dan dimaknai oleh anak.  

Individual Differences yang ada pada Life Satisfaction memberikan 

keunikan sendiri untuk masing-masing subjek. Meskipun pengaruh 

keluarga dan alur dampak yang diberikan untuk domain-domain Life 

Satisfaction seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada ketiga subjek 

memang sama, tetapi masing-masing subjek memiliki faktor pertimbangan 

lain yang menyebabkan penilaian Life Satisfaction mereka berbeda-beda. 

Subjek 1 mengalami pengaruh domain keluarga yang lebih negatif 

intensitasnya ketimbang Subjek 2 dan 3. Meski begitu, tuntutan yang 

diberikan dan tekanan yang diterima membuat subjek terbiasa dengan 

kondisinya. Subjek cenderung menyerahkan segalanya kepada waktu 

hingga tanpa disadari, subjek sudah terbiasa menjalani kehidupannya yang 

dirasa kurang memuaskan. Terbiasa dengan keadaan yang dialami subjek 

bukan berarti tidak berdampak sama sekali, justru dari terbiasa ini subjek 

merasakan adanya perkembangan diri dan perubahan yang lebih dewasa 

pada pola pikirnya. Berdasarkan hal tersebut, subjek dapat menyadari dan 

membedakan antara kebutuhan atau keinginan karena keserakahan belaka. 

Meskipun subjek memberi penilaian yang kurang memuaskan untuk Life 
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Satisfactionnya, tapi pandangan subjek itulah yang mendasari pemaknaan 

Life Satisfaction subjek menjadi berbeda. Terdapat keterbiasaan dan 

keikhlasan yang muncul dalam pemaknaan tersebut. 

Pada Subjek 2, faktor spiritualitas dan besarnya rasa tanggung jawab 

pada kebahagiaan ibu dan adik perempuannya telah mengubah pengaruh 

semua domain pada Life Satisfaction subjek. Adanya harapan dan tujuan ini 

membantu subjek menjalani kehidupannya dengan optimis. Selain itu, 

waktu kebersamaan bersama ibu dan adiknya adalah sumber semangat yang 

selalu mengingatkan subjek akan rasa syukur. Berangkat dari hal 

tersebutlah subjek dapat menerima kondisinya secara rela dan memiliki 

pemaknaan Life Satisfaction yang cukup untuk menjadi alasan tetap bahagia. 

Berbeda dengan Subjek 2, Subjek 3 sangat berfokus pada 

pengembangan bisnisnya. Target-target yang ditetapkan oleh subjek dalam 

menggeluti pekerjaannya sebagai wirausahawan justru membantunya untuk 

berkembang dan memperbaiki diri maupun sisi-sisi kehidupannya yang 

belum memuaskan. Contohnya saja, dengan bekerja dan berpenghasilan 

sendiri, muncul rasa tanggung jawab untuk membantu ibu mengurus 

perekonomian rumah tangga yang dulunya sama sekali tidak subjek 

pikirkan. Kedekatan dengan anggota keluarga yang lain juga meningkat 

seiring dengan kedewasaan karakter subjek. 

Berdasarkan pemaparan di atas, pemaknaan Life Satisfaction tiap 

individu tidak dapat disimpulkan hanya dari aspek kehidupannya. 

Mengingat Life Satisfaction bukan sekadar penilaian sederhana. Oleh sebab 

itu, semirip apapun pengaruh, alur, dan penilaian domain kehidupan yang 

diberikan, pemaknaan akhir Life Satisfaction seseorang akan selalu berbeda. 
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Adapun kekurangan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya teori yang 

berfokus pada Life Satisfaction. Adanya individual differences 

mengakibatkan teori yang ditentukan dan aspek yang dipilih peneliti tidak 

semuanya dapat sesuai dengan data yang didapat, sehingga beberapa data 

menjadi kurang efisien dan proses pembahasan kurang mendalam. Selain 

itu, teori maupun aspek yang abstrak cenderung memunculkan persepsi 

yang subjektif dan menghasilkan data yang berdasarkan pada asumsi.  


