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BAB IV  

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA   

A. Deskripsi Keluarga Broken Home 

Keluarga broken home ialah kondisi hilangnya perhatian 

keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan 

oleh beberapa hal,karena perceraian, sehingga anak hanya tinggal 

bersama salah satu orang tua kandung. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga subjek. Subjek pertama adalah seorang wanita 

berumur 18 tahun yang sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu 

universitas di Semarang. Subjek lahir dari keluarga yang berkecukupan. 

Pekerjaan ayah subjek adalah seorang pelaut, sedangkan ibu subjek 

bekerja di toko buku. Setelah orang tua subjek berpisah, subjek memilih 

untuk tinggal dengan ibu subjek karena subjek dari kecil lebih dekat 

dengan ibunya. Hubungan subjek dengan ayah kandungnya setelah 

bercerai tidak baik, subjek mengaku tidak pernah bertemu dan tidak 

pernah berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Subjek juga memiliki 

ayah tiri, tetapi hubungan subjek dengan ayah tirinya tidak baik, hal ini 

dikarenakan subjek membatasi diri untuk tidak terlalu dekat dengan 

ayah tirinya. Subjek juga tidak menyetujui ibunya ketika ibunya 

memutuskan untuk menikah kembali. Hubungan subjek dengan ibunya 

sempat memburuk karena subjek tidak menyetujui pernikahan ibunya, 

tetapi setelah ibunya bercerai dengan ayah tirinya hubungan subjek 

kembali baik dan hubungan subjek dengan ibunya kembali dekat. Pada 

pernikahan ibunya dengan ayah tirinya, subjek memiliki adik tiri tetapi 
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subjek sangat menyayangi adik tirinya tersebut. Pada waktu subjek 

kecil hingga besar, subjek yang merawat adik tirinya. Hal ini 

disebabkan ibu kandung dan ayah tiri subjek sibuk bekerja.  

Subjek kedua adalah seorang laki-laki berumur 22 tahun yang 

sedang menempuh S1 universitas di Semarang. Subjek lahir dari 

keluarga yang berkecukupan. Ayah subjek bekerja sebagai manager, 

sedangkan ibu subjek sebagai ibu rumah tangga. Ibu kandung subjek 

meninggal pada saat subjek berumur 8 bulan. Setelah ibu kandung 

subjek meninggal subjek pernah dirawat om dan tante subjek yang 

berada di Jakarta, lalu subjek dirawat ayah subjek.Ayah subjek 

memutuskan untuk menikah kembali, setelah ayah subjek menikah 

subjek dirawat oleh ibu tiri subjek. Subjek dirawat ibu tirinya hingga 

subjek SMA kelas 2, lalu ayah subjek memutuskan untuk bercerai. 

Selang satu tahun ayah subjek memutuskan untuk menikah kembali. 

Hubungan subjek dengan ayahnya cukup dekat, sedangkan hubungan 

subjek dengan ibu tiri yang merawat subjek sejak kecil dekat. Setelah 

bercerai subjek sering bertemu dan sering berkomunikasi dengan ibu 

tiri subjek, sedangkan hubungan ibu tiri subjek ketika subjek sudah 

besar tidak terlalu dekat karena subjek merasa sudah nyaman dengan 

ibu tiri yang merawat subjek sejak kecil. Subjek juga membatasi diri 

berhubungan dengan ibu tiri pada saat subjek sudah besar. Subjek 

memiliki tiga kakak perempuan, hubungan subjek dengan kakak 

pertama tidak terlalu dekat karena subjek dan kakak subjek jarang 

berkomunikasi, sedangkan dengan kakak kedua dan ketiga hubungan 

subjek dekat, subjek dengan kakak-kakaknya sering berkomunikasi 
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lewat chatting, hal ini dikarena kedua kakak subjek berada di luar kota 

dan di luar negeri.  

Subjek ketiga merupakan seorang wanita berumur 22 tahun yang 

sedang menempuh S1 universitas di Semarang. Subjek lahir dalam 

keluarga yang berkecukupan. Ayah subjek memiliki usaha dan ibu 

subjek memiliki toko di pasar. Orang tua subjek memutuskan bercerai 

pada saat subjek kelas 2 SMP. Setelah bercerai subjek tinggal bersama 

ibu subjek. Hubungan subjek dengan ibunya sangat dekat, subjek selalu 

bercerita tentang apa yang subjek lakukan dan apa saja yang terjadi 

dalam keseharian subjek, sedangkan hubungan subjek dengan ayah 

subjek setelah bercerai tidak dekat karena ayah subjek sedang sakit, 

sehingga hubungan subjek dengan ayahnya semakin minim.  

 

B. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian anak dari keluarga 

broken home yang orang tuanya mengalami perceraian, berusia 12-23 

tahun. Subjek penelitian tinggal di Kota Semarang, lebih tepatnya di 

daerah kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Banyumanik. Hal 

ini yang mendasari keingintahuan peneliti pada dinamikaself efficacy 

anak keluarga broken home.  

 

C. Persiapan Pengumpulan Data  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan persiapan 

sebagai berikut:  
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1. Menentukan kriteria-kriteria subjek sebagai ketentuan yang harus 

dimiliki oleh subjek, yaitu : remaja yang berusia 12-23 tahun dan 

orang tuanya mengalami perceraian. 

2. Mencari informasi tentang subjek yang akan diteliti. 

3. Menyusun pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai acuan 

kepada subjek. Pedoman wawancara meliputi identitas subjek, 

pendapat tentang diri, pendapat tentang orang tua, hubungan dengan 

orang tua dan teman sebaya, pola asuh, keberhasilan, pengalaman 

dan penyebab yang memengaruhi self efficacy. 

4. Menanyakan kepada subjek mengenai kesediannya untuk menjadi 

subjek dan kesedian subjek untuk diwawancari guna untuk 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti.  

5. Mempersiapkan segala hal dalam melakukan wawancara seperti alat 

tulis dan peralatan yang dibutuhkan.  

Sebagai bukti penelitian, peneliti membuat suat keterangan 

persetujuan menjadi subjek (informed consent) yang berisi 

ketersedian subjek menjadi subjek penelitian. Setelah subjek 

menyetujui surat tersebut, peneliti melanjutkan wawancara dengan 

subjek.  

 

D. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

Pengumpulan data tentang dinamika Self Efficacy pada Anak 

Keluarga Broken Home dilaksanakan mulai awal juni pada tanggal 1 

Juni 2018 sampai dengan  tanggal  13 Agustus 2018. Selama kurang 

lebih dua bulan peneliti mengumpulkan data dari subjek. Metode 
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pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara dan 

observasi  

Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin kepada 

subjek untuk menggunakan alat bantu seperti handphone guna untuk 

merekam percakapan antara subjek dan peneliti. Peneliti juga 

melakukan pendekatan dengan subjek agar subjek merasa nyaman 

sehingga subjek lebih terbuka dengan pertanyaan yang akan diajukan 

oleh peneliti.  

Waktu dan tempat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

peneliti dan subjek. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti Berikut adalah rekapitulasi waktu dan tempat 

dalam pelaksaan penelitian  
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Tabel 3. Jadwal Pertemuan dengan Subjek  

No Insial 
Subjek Tanggal Waktu Lokasi Tahapan 

Pengambilan Data 
1. F 1 Juni 

2018  
11.30-
12.46 

Ruang 
pertemuan di 
Kos subjek  

- Pengisian 
lembar 
persetujuan 
penelitian  

- Wawancara 
dan obsevarsi  

  12 Agustus 
2018  

11.45-
12.24  

Kamar kos 
subjek  

Wawancara dan 
observasi  

2. R 29 Juni  
2018 

12.25-
13.33 

Kamar 
subjek  

- Pengisian 
lembar 
persetujuan 
penelitian  

- Wawancara 
dan obsevarsi 

  9 Agustus 
2018 

13.25-
13.50 

Kamar 
subjek  

Wawancara dan 
observasi 

3. A 4 Juli 2018  17.20-
18.40 

Kamar 
subjek  

- Pengisian 
lembar 
persetujuan 
penelitian  

- Wawancara 
dan obsevarsi 

  13 Agustus 
2018  

19.10-
19.20 

Kamar 
subjek  

Wawancara dan 
observasi  


