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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

E. Hasil Pengumpulan Data  

1. Subjek 1 

a. Identitas  

Nama    : F  

Jenis Kelamin    : Perempuan  

Umur     : 18 tahun  

Tempat, tanggal lahir  :Tanjung Balai Karimun, 25    

Februari 2000 

Alamat   : S 

Hobby    : Membaca  

Cita-cita    : Psikolog 

Pendidikan    : Mahasiswa  

Nama Orang tua    : T  

Jumlah Saudara    : 2  anak ke : 1  

b. Hasil Observasi  

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1 Juni 2018 dan 

tanggal 12 Agustus di rumah kos subjek. Subjek memiliki tubuh 

yang berisi dan cukup tinggi. Subjek memiliki rambut yang 

panjang dan hitam, warna kulit putih bersih dan lingkar hitam 

dibawah mata. Subjek mudah tersenyum dan subjek menyapa 

orang-orang disekitarnya yang subjek kenal.  
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Penelitian pertama berlangsung bertempat disebuah ruangan 

dengan banyak kursi-kursi.  Suasana di rumah kos tersebut sunyi 

dan tenang. Pada pertemuan pertama subjek mengenakan setelan 

kaos dan celana panjang. Pertemuan selanjutnya bertempat di 

kamar subjek. Pada pertemuan kedua subjek mengenakan kaos 

dan celana santai. Kondisi kamar subjek rapi walaupun memiliki 

banyak barang di kamar. Kamar subjek bersih, tidak ada sampah 

di kamar dan kamar tidak bau, di depan kamar subjek disediakan 

tempat sampah. Pencahayaan kamar subjek cukup terang dengan 

ada jendela, sehingga sinar matahari dapat masuk ke kamar 

subjek.  

Selama wawancara subjek bercerita dengan kooperatif. Saat 

subjek menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, subjek 

menjawab dengan menatap mata peneliti. Beberapa kali subjek 

juga bersuara lemas, terbata-bata dan hampir mengeluarkan air 

mata ketika membahas keluarganya. Subjek sangat bersemangat 

ketika menceritakan adiknya.  

c. Hasil Wawancara  

a) Masa Kecil  

  Subjek lahir di Kota Tanjung Balai Karimun yang berada di 

Pangkal Pinang pada tanggal 25 Februari 2000. Subjek 

dilahirkan dalam keluarga yang berkecukupan. Orang tua subjek 

bekerja sebagai pelaut dan ibu subjek bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. Subjek adalah anak pertama dari dua bersaudara. Sejak 

kecil subjek sering ditinggal ayahnya bekerja melaut, sehingga 
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sehari-harinya subjek lebih sering dengan ibunya. Hal tersebut 

membuat subjek menjadi sangat dekat dengan ibunya. Orang tua 

subjek bercerai ketika subjek berumur 5 tahun. Setelah orang tua 

subjek bercerai subjek tinggal  bersama ibunya dan keadaan 

ekonomi subjek dan ibunya memburuk.  

Setelah kedua orang tua subjek bercerai, subjek dan ibunya 

pindah ke sebuah rumah kos, ibunya pun mulai mencari 

pekerjaan. Selama beberapa tahun subjek dan ibunya harus 

melewati masa-masa dimana subjek dan ibunya harus tinggal 

dikosan dengan tidur beralaskan kardus, makanan harus dibagi 

menjadi dua untuk subjek dan ibunya, subjek dan ibunya sempat 

tinggal di keuskupan dan ketika SD subjek sekolah dibantu oleh 

keuskupan. Ketika subjek kelas 4 SD, ibu subjek memutuskan 

untuk menikah lagi dan subjek memiliki seorang adik 

perempuan.  

b) Masa Remaja – Sekarang  

Pada saat ibu subjek memutuskan untuk menikah kembali, 

hubungan subjek dengan ibu dan ayah tirinya tidak baik. Hal ini 

dikarenakan subjek tidak mengizinkan ibu subjek untuk menikah 

kembali, subjek marah dan kecewa dengan keputusan yang 

diambil oleh ibunya. Selama bertahun-tahun subjek 

berkomunikasi hanya seperlunya saja. Ketika dirumah subjek 

hanya menghabiskan waktu didalam kamar setelah subjek 

mengerjakan pekerjaan rumah. Prestasi subjek saat SMP, subjek 

selalu masuk dalam sepuluh besar ranking dikelasnya.  
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Saat memasuki SMK, ibu subjek memutuskan untuk bercerai 

kembali. Hubungan subjek dan ibunya mulai membaik dan 

semakin dekat. Subjek dirumah menggantikan peran ibunya 

seperti masak, mencuci pakaian, merawat adiknya. Sewaktu 

SMK subjek memiliki prestasi yang bagus, subjek selalu berada 

di tiga besar rangking kelasnya. Sewaktu subjek kuliahpun 

hubungan dengan ibu dan adiknya juga baik dengan sering 

bertelpon atau dengan videocall. Kegiatan yang sering dilakukan 

dikos membaca buku dan subjek juga mengikuti kegiatan di 

kampus.  

c) Hubungan dengan Orang Tua dan Keluarga  

Subjek adalah anak tunggal, subjek merupakan anak yang 

patuh kepada ibunya. Setelah orang tuanya bercerai, subjek 

tinggal dengan ibunya. Subjek merupakan anak yang tertutup, 

subjek mengaku jika subjek lebih sering memendam perasaan 

atau masalah yang sedang dihadapin. Subjek tetap membantu 

menyelesaikan pekerjaan rumah, merawat adik tirinya saat ibu 

dan ayah tirinya sedang bekerja, sepulang ibu dan ayah tirinya 

pulang bekerja, subjek membuatkan minuman untuk mereka. 

Subjek tetap berbakti dengan orangtua walaupun subjek tidak 

mengijinkan ibunya untuk menikah kembali. Hubungan subjek 

dan ibunya memburuk selama ibunya memutuskan untuk 

menikah kembali, komunikasi antara subjek dan ibunya sangat 

jarang. Subjek berkomunkasi dengan ibunya hanya saat 

membutuhkan seperti membayar uang sekolah dan kebutuhan-
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kebutuhan lainnya, terlebih subjek menghabiskan waktu 

luangnya di kamar jika sudah menyelesaikan pekerjaan rumah.  

Tetapi setelah ibunya bercerai kembali hubungan mereka 

mencair, mereka kembali dekat satu sama lain. Hubungan subjek 

dengan adik tirinya dekat, bahkan ketika ibunya bercerai subjek 

meminta adik tirinya untuk tinggal dengan subjek dan ibunya. 

Hingga sekarang, hubungan subjek dengan adik tirinya tetap 

baik, mereka sering bertelpon dan sering videocall bahkan ketika 

adik tirinya tidak bisa membuat pekerjaan rumah adik tirinya 

meghubungi kakaknya untuk bertanya.  

Setelah bercerai, ayah kandung subjek menikah kembali dan 

setelah itu subjek tidak berkomunikasi dengan ayahnya, sehingga 

hubungan subjek tidak dekat mengingat ketika subjek kecil ayah 

subjek bekerja sebagai pelaut yang tidak mempunyai banyak 

waktu untuk menghabiskan waktu dengan subjek, hal ini 

semakin memperburuk hubungan antara subjek dengan ayah 

subjek.  

d) Pendidikan  

Ketika subjek SD, sekolah subjek dibiayai oleh keuskupan 

karena pada saat itu ekonomi subjek dan ibunya sedikit 

memburuk. Saat SD dan SMP subjek selalu mendapatkan 

peringkat sepuluh besar dikelasnya, begitu juga saat subjek 

SMK, subjek selalu mendapatkan peringkat tiga besar di kelas. 

Pada saat kelulusan subjek memutuskan untuk tidak melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tingi. Subjek berencana untuk bekerja 
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dengan tujuan membantu perekonomian keluarga, tetapi setelah 

subjek berpikir subjek memutuskan untuk melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Subjek berharap dengan 

melanjutkan kuliah, subjek mendapatkan pekerjaan yang baik 

sehingga subjek dapat membanggakan dan membahagiakan ibu 

dan adik tirinya.  

e) Relasi Sosial  

Subjek mengaku mempunyai banyak teman, tetapi subjek 

membatasi diri dengan teman-temannya. Subjek takut jika terlalu 

dekat dengan teman-temannya membuat subjek tidak fokus 

untuk menggapai impiannya. Subjek berpikir tujuannya untuk 

merantau ke luar kota hanya bersekolah dan fokus dalam sekolah 

tersebut, subjek hanya ingin membahagiakan keluarganya. 

Subjek mengaku jika dirinya lebih memilih menghabiskan waktu 

di rumah kos, jika subjek pergi keluar kos hanya untuk urusan 

kuliah, mengerjakan tugas atau ke pasar untuk berbelanja.  

f) Proses Timbulnya Masalah  

Ibu subjek sudah bercerai dua, pertama dengan ayah kandung 

subjek sendiri, lalu ibunya menikah kembali dan bercerai lagi. 

Sebelum orang tua kandungnya bercerai subjek sering ditinggal 

oleh ayahnya untuk bekerja selama berbulan-bulan. Penyebab 

orang tuanya kandungnya bercerai ialah ayahnya mempunyai 

wanita lain. Pada subjek berumur 5 tahun, subjek melihat 

ayahnya datang ke rumah membawa seorang wanita. Hal 

tersebut membuat subjek marah dan sakit hati atas perlakuan 
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ayahnya. Subjek mengaku bahwa subjek tidak mengingat wajah 

ayah kandungnya. Setelah perceraian terjadi subjek tidak pernah 

bertemu dengan ayah kandungnya. Setelah beberapa tahun 

kemudian subjek bertemu dengan ayah kandungnya tetapi subjek 

tidak mengenali wajah ayah kandungnya. Subjek mengaku jika 

dirumah nenek subjek ada beberapa foto pernikahan ibu dengan 

ayah kandungnya, tetapi subjek tetap lupa dengan wajah ayah 

kandung subjek.  

Ketika ibu subjek memutuskan untuk menikah lagi, subjek 

tidak mengijinkan ibunya untuk menikah kembali, subjek marah 

dan kecewa dengan keputusan yang diambil oleh ibu subjek. 

Selama beberapa tahun hubungan subjek dan ibunya renggang, 

subjek merasa perhatiannya menjadi terbagi. Semua perasaan 

yang subjek rasakan tidak bisa diceritakan kepada siapapun, 

subjek memutuskan mengalihkan semua perasaannya dengan 

menulis buku harian dengan harapan subjek bisa merasakan 

sedikit kelegaan atas apa yang dialaminya. Akhirnya ibu subjek 

memutuskan untuk bercerai lagi. Subjek mengaku bahwa tidak 

mengetahui penyebab ibu dan ayah tirinya bercerai. Setelah 

ibunya bercerai, hubungan subjek dengan ibunya mulai membaik 

seperti dulu.  

Subjek mempunyai keinginan untuk membahagiakan dan 

membanggakan ibunya. Subjek juga ingin menaikkan derajatnya 

karena dahulu subjek pernah mendengar jika ibunya pernah 

dihina atas kondisi yang sedang dialaminya.  
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g) Sikap Terhadap Masalah  

Ketika subjek berumur 5 tahun, orang tua kandung subjek 

memutuskan untuk bercerai. Setelah orang tua subjek bercerai, 

subjek tinggal bersama ibunya. Subjek hanya menerima keadaan 

yang sedang dialaminya. Subjek selalu mendukung ibunya dan 

selalu menguatkan ibunya, terbukti pada saat subjek SD dalam 

kondisi ekonomi yang memburuk, subjek berpura-pura kenyang 

dihadapan ibunya agar ibunya bisa makan, karena subjek tahu 

ibu subjek lapar setelah seharian bekerja. Pada waktu SMP, ibu 

subjek memutuskan untuk menikah kembali, walaupun subjek 

tidak mengijinkan ibunya untuk menikah kembali, subjek tetap 

patuh dengan ibunya seperti subjek membantu pekerjaan rumah 

dan merawat adik tirinya.  

Dalam menjalani semua yang telah dilalui, subjek sering 

merasa stres, down, sedih tetapi ketika perasaan itu mulai 

merancuni pikiran subjek, subjek meyakinkan dirinya bahwa 

subjek bisa melewati dan menjalani semua ini. Bahkan subjek 

memotivasi dirinya agar subjek tidak menyerah.  

d. Analisis Kasus Subjek 1  

Setelah orang tua subjek bercerai, subjek dirawat ibunya. 

Hubungan subjek dengan ayahnya tidak baik. Setelah orang tua 

subjek bercerai, subjek tidak pernah bertemu bahkan komunikasi 

dengan ayahnya. Hal ini dikarenakan ayah subjek sudah menikah 

kembali. Kondisi ekonomi subjek dan ibunya setelah bercerai 

kurang baik, sehingga ibunya memutuskan untuk bekerja. Subjek 
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pernah tinggal di keuskupan, lalu subjek pindah ke sebuah 

kontrakan dengan ibunya. Selama bertahun-tahun subjek hidup 

dengan serba kekurangan.  

Kondisi ekonomi subjek dan ibunya membaik dengan ibunya 

bekerja di sebuah toko buku. Ketika kondisi ekonomi membaik, 

ibunya memutuskan untuk menikah kembali. Subjek tidak 

menyetujui pernikahan tersebut, sehingga setelah ibunya 

menikah subjek tidak berhubungan baik dengan ibu dan ayah 

tirinya. Hubungan dengan ayah tirinya pun kurang baik. Mereka 

berkomunikasi jika ada keperluan saja. Hal ini berlangsung 

selama bertahun-tahun, hingga akhirnya ibu subjek memutuskan 

untuk bercerai kembali. Setelah ibunya bercerai kembali, 

hubungan subjek dan ibunya membaik.  

Hubungan dengan subjek dengan adik tirinya baik, subjek 

sangat menyayangi adik tirinya tersebut. Bahkan ketika ibu dan 

ayah tirinya memutuskan bercerai, subjek hanya meminta untuk 

adik tirinya ikut dengan ibu dan subjek. Subjek sendiri sudah 

merawat adiknya dari kecil, dikarenakan ibunya bekerja dari 

pagi hingga sore. Ketika subjek harus pergi merantau untuk 

melanjutkan sekolah, subjek dan adik tirinya sering 

berkomunikasi melalu telpon ataupun videocall. 

Subjek merupakan anak yang sangat kuat, ketika dulu 

hubungan subjek dengan ibunya tidak baik, subjek mencurahkan 

segala perasaannya ke dalam sebuah buku diary. Bahkan ketika 

hubungan subjek dan ibunya tidak baik, subjek tetap 
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mengerjakan tugas rumah. Saat ada banyak masalah yang sedang 

dihadapi subjek tetap memiliki prestasi di sekolahnya, dia selalu 

mendapatkan ranking sepuluh besar ketika SMP dan ketika SMK 

subjek selalu mendapatkan ranking pertama dikelasnya. Ketika 

SMK subjek sedang sakit selama satu bulan dan di rawat di 

rumah sakit. Subjek meminta bantuan temannya untuk 

mengajarkan pelajaran yang ada di sekolah, setiap malam subjek 

dan teman-temannya belajar di rumah sakit. Subjek yakin jika 

subjek berusaha pasti subjek bisa melakukannya, walaupun gagal 

subjek akan terus mencoba hingga subjek berhasil. Subjek 

memiliki keinginan untuk membahagiakan ibu dan adiknya. 

Menurut subjek lewat pendidikan subjek bisa mendapatkan 

pekerjaan yang bagus, sehingga subjek dapat membantu ibu dan 

adiknya. Subjek mengatakan hal yang membuat subjek kuat 

adalah ibu subjek sendiri.  

Faktor-faktor yang memengaruhi self efficacy pada subjek 

adalah persuasi sosial, keluarga dan teman sebaya. Faktor 

persuasi sosial yang pada subjek dapat dilihat ketika subjek akan 

sedih jika melihat ibunya bersedih, sedangkan faktor dari 

keluarga yang muncul pada subjek ialah pada ibu subjek dihina 

oleh orang lain, hal ini menyebabkan subjek merasa sakit hati. 

Ibu subjek hanya menasehati subjek untuk tidak membalas 

dendam orang tersebut, sedangkan faktor teman sebaya pada 

subjek adalah pada saat subjek membatasi diri untuk berteman, 
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karena subjek takut terbawa pergaulan yang dapat menghambat 

tujuan subjek.  

Menurut Corsini (dalam Silvana, 2012) ada empat aspek 

untuk menilai self efficacy seseorang yaitu kognitif, afeksi, 

seleksi dan motivasi. Pada subjek ini muncul tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, afeksi dan motivasi. Aspek kognitif yang muncul 

pada subjek ketika subjek mulai berpikir untuk memaafkan 

ayahnya. Subjek berpikir tidak seharusnya subjek membenci 

ayahnya, subjek memilih untuk memanfaatkan kemampuannya 

untuk mencapai prestasi yang baik. Di sekolah subjek selalu 

mendapatkan peringkat dalam kelasnya, saat SD dan SMP 

subjek selalu mendapatkan peringkat dalam sepuluh besar, 

sedangkan pada waktu subjek SMK, subjek selalu mendapatkan 

peringkat satu dalam kelasnya. Pada awal kelulusan SMK subjek 

tidak mau melanjutkan sekolah, subjek memilih untuk bekerja 

dengan harapan dapat meringankan beban ibunya. seiring 

berjalannya waktu subjek berpikir untuk melanjutkan kuliah, 

subjek berharap dengan melanjutkan kuliah subjek mendapatkan 

pekerjaan yang baik, sehingga subjek dapat membahagiakan ibu 

dan adik tirinya.  

Pada waktu kecil subjek sering bertengkar dengan ibunya 

karena subjek ingin pada saat pengambilan rapot hanya ibunya 

subjek yang mengambil, sedangkan teman-teman subjek 

rapotnya diambil oleh kedua orang tua. Hal ini menyebabkan 

subjek iri dengan teman-teman sekolahnya. Setiap subjek 
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memiliki masalah, subjek tidak pernah menceritakan masalahnya 

kepada ibu atau orang lain, subjek lebih memilih untuk 

memendam perasaannya. Terkadang ketika subjek sedang stres, 

subjek merasa lemah dan sedih jika mengingat orang tuanya 

bercerai, tetapi subjek berusaha untuk tidak mengingat dan 

menguatkan diri. Uraian diatas merupakan aspek afeksi yang 

muncul pada subjek.  

Aspek motivasi yang ada pada subjek ketika subjek merasa 

down dengan keadaan, subjek selalu memotivasi dirinya untuk 

tidak menyerah dengan keadaan yang subjek alami. Subjek tidak 

mau mengecewakan ibunya, sehingga subjek membatasi diri 

subjek dengan teman-temannya agar subjek tidak terbawa 

pergaulan yang dapat menghambat tujuan subjek untuk 

membahagiakan ibunya dan subjek tidak mau menyia-nyiakan 

perjuangan ibu subjek dengan bekerja untuk membiayai kuliah 

subjek.  

Subjek memiliki self efficacy yang tinggi dapat dibuktikan 

dengan ciri-ciri yang muncul pada subjek seperti subjek 

memiliki sikap yang optimis, memiliki motivasi yang tinggi, 

pantang menyerah dan kreatif. Sikap optimis yang muncul pada 

subjek adalah subjek yakin bahwa dirinya pasti bisa mencapai 

tujuan yang diinginkan subjek, jika subjek mengalami 

kegagalan, subjek merasa hal tersebut sebegai kemenangan yang 

tertunda.  
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Subjek memiliki motivasi yang tinggi pantang menyerah 

terbukti pada saat subjek mengalami kegagalan, subjek selalu 

mencoba sampai subjek sukses. Pada saat subjek SMK, subjek 

dirawat di rumah sakit selama satu bulan. Selama di rumah sakit 

subjek ketinggalan banyak mata pelajaran, karena hal ini subjek 

meminta bantuan dengan teman-temannya untuk membantu 

dalam mengejar mata pelajaran yang tertinggal dengan cara 

subjek belajar di rumah sakit setiap malam. Pada akhirnya subjek 

mendapatkan peringkat pertama dikelasnya walaupun subjek 

tertinggal pelajaran di sekolah. Subjek sendiri merupakan orang 

yang kreatif, subjek menyadari bahwa dirinya adalah orang yang 

pelupa, sehingga subjek kemana-mana membawa catatan kecil 

untuk menulis hal-hal yang penting agar tidak lupa. 

Tabel 4. Rekap Tema Subjek 1 (F) 

 Tema  Koding  Intesitas  
Faktor-faktor yang 
memengaruhi self 
efficacy  

Persuasi sosial  PS ++ 

Keluarga  K +++ 

Teman sebaya  TS + 

Aspek-aspek self 
efficacy 

Kognitif  KO ++ 

Afeksi  A  ++ 

Motivasi  M  +++ 

Tingkat self 
efficacy 

Optimis  O  +++ 

Memiliki 
motivasi yang 
tinggi  

MT +++ 

Pantang 
menyerah  

PM ++ 
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Kreatif  KF + 

Keterangan : 

+ : Intensitas Rendah  
++  : Intensitas Sedang  
+++ : Intensitas Tinggi  
Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari 
pernyataan subjek. 
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Hubungan dengan Ayah Kandung dan Ayah Tiri : 

1. Sebelum bercerai hubungan subjek dengan 
ayahnya tidak terlalu dekat, karena ayah 
subjek bekerja sebagai pelaut. 

2. Setelah bercerai subjek jarang bertemu dan 
tidak pernah berkomunikasi dengan 
ayahnya.  

3. Hubungan dengan ayah tiri tidak baik  

Hubungan dengan Ibu : 
1. Hubungan sebelum dan setelah 

orang tua bercerai baik. 
2. Ketika ibunya memutuskan untuk 

menikah kembali, hubungan subjek 
dan ibunya memburuk  

3. Hubungan subjek dan ibunya 
membaik, setelah ibunya 
memutuskan untuk bercerai.  

Hubungan dengan Teman 
: 

Subjek memiliki banyak 
teman, tetapi subjek 
membatasi diri untuk 
tidak terlalu dekat karena 
subjek takut terbawa 
pergaulan sehingga 
membuat ibunya kecewa.  

Hubungan dengan 
Lingkungan : 
1. Subjek lebih suka 

menyendiri  
2. Subjek suka 

memendam 
perasaan  

3. Subjek merupakan 
orang yang ramah 

Aspek-aspekSelf 
Efficacy :  
1. Kognitif  
2. Afeksi  
3. Motivasi  

Self EfficacyTinggi : 
1. Optimis  
2. Memiliki motivasi yang 

tinggi  
3. Pantang menyerah  
4. Percaya diri  
5. Kreatif  

Bagan 2.Self Efficacy pada Anak Keluarga Broken 
HomeSubjek F  

Self Efficacy  

Faktor-faktor yang 
Memengaruhi Self Efficacy :  

1. Persuasi sosial  
2. Keluarga  
3. Teman sebaya  
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1. Subjek 2  

a. Identitas  

Nama    : R 

Jenis Kelamin    : Laki-Laki  

Umur     : 22 tahun  

Tempat, tanggal lahir   : Semarang, 26 Agustus 1996 

Alamat    : S 

Hobby    : Bermain musik 

Cita-cita    : Pengusaha  

Pendidikan    : Mahasiswa  

Nama Orang tua    : R 

Jumlah Saudara    : 3 anak ke : 4 

b. Hasil Observasi  

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018 dan 9 

Agustus 2018 yang bertempat dirumah subjek. Subjek memiliki 

tubuh yang tinggi dan sedikit berisi. Subjek memiliki rambut 

cepak dan hitam, warna kulit putih bersih. Pada saat peneliti 

datang subjek tersenyum dan mempersilahkan peneliti masuk ke 

rumah subjek.  

Rumah subjek termasuk rumah yang besar yang terdiri dua 

lantai, dengan penataan rumah yang rapi. Pencahayaan rumah 

subjek cukup terang dibantu dengan lampu pada siang hari. 

Penelitian berlangsung bertempat di kamar subjek, kamar subjek 

berada di lantai dua. Kamar subjek cukup rapi, dikamar subjek 
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terdapat satu televisi, meja belajar dan kasur. Di meja belajar 

buku tertata rapi dan mainan-mainan seperti miniatur hewan 

tertata rapi dan bersih. Pencahayaan kamar subjek cukup terang 

dengan adanya jendela. Subjek memiliki hewan peliharaan yaitu 

anjing.  

Subjek merupakan tipe orang yang sedikit tidak berbuka, saat 

menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan subjek hanya 

menjawab pertanyaan seperlunya saja. Saat wawancara 

berlangsung suara subjek stabil, subjek menjawab dengan 

tenang.  

c. Hasil Wawancara  

a) Masa Kecil  

Subjek lahir di Semarang pada tanggal 26 Agustus 1996. 

Sejak kecil subjek beberapa kali berpindah pengasuhan orang 

tua. Hal ini terjadi karena pada saat subjek berumur 8 bulan ibu 

kandung subjek meninggal karena sakit. Pada umur 1 tahun 

sampai 2 tahun subjek dirawat om dan tantenya, karena ayah 

subjek sudah merawat ketiga kakak subjek dan ayah subjek pun 

juga bekerja. Setelah subjek kembali ke rumah, ayahnya 

memutuskan untuk menikah kembali, lalu subjek dirawat oleh 

ibu tiri subjek.  

Pada saat subjek SD, subjek sering mengikuti perlombaan. 

Subjek beberapa kali mengikuti perlombaan mata pelajaran 

matematika dan bahasa inggris. Kegiatan subjek saat SD, subjek 

mengikuti les mata pelajaran, les komputer dan les musik 
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sehingga setiap hari subjek menghabiskan waktu dengan belajar 

diluar jam sekolah.  

b) Masa Remaja – Sekarang  

Ketika subjek kelas 5 SD orang tua subjek mengalami suatu 

konflik, karena adanya konflik ibu tiri subjek memutuskan untuk 

meninggalkan rumah ayah subjek dan kakak-kakak subjek. 

Subjek dibawa ibu tirinya untuk tinggal bersama, selama 

bertahun-tahun subjek tinggal dengan ibu tirinya tanpa ayah dan 

kakak-kakak subjek.  

Saat subjek SMA subjek dipulangkan ibu tiri subjek yang 

mengasuh dari subjek kecil, hal  ini disebabkan karena subjek 

bandel dan saat itu keadaan rumah tangga ayah subjek dan ibu 

tiri yang merawat subjek dari kecil memburuk. Tidak lama 

subjek dipulangkan ke rumah ayah subjek, orang tua subjek 

memutuskan untuk bercerai. Satu tahun kemudian, ayah subjek 

memutuskan untuk menikah kembali.  

c) Hubungan dengan Orang Tua dan Keluarga 

Hubungan subjek dengan ayah subjek tidak terlalu dekat, 

karena sejak kecil subjek dirawat om dan tante subjek yang 

berada di Jakarta. Setelah subjek kembali ke Semarang dan ayah 

subjek memutuskan untuk menikah lagi, subjek pun dirawat ibu 

tirinya.  

Hubungan dengan ibu tiri subjek dekat, karena sejak subjek 

kecil hingga SMA kelas 2 subjek dirawat ibu tirinya. Ketika 

orang tua subjek memutuskan untuk bercerai, subjek dan ibu 
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tirinya sempat tidak berkomunikasi karena subjek dilarang pihak 

keluarga subjek untuk tidak berhubungan dengan ibu tiri subjek, 

tetapi tidak berselang lama subjek mulai berkomunikasi dengan 

ibu tiri subjek yang merawatnya sejak kecil. Hubungan subjek 

dengan ibu tiri yang merawat sejak kecil baik-baik saja. Subjek 

sering berkomunikasi dan bertemu dengan ibu tiri subjek yang 

merawatnya sejak kecil.  

Setelah tiga bulan menikah, ibu tiri yang merawat subjek 

sejak kecil meninggalkan rumah dan membawa subjek tinggal 

bersama. Selama bertahun-tahun ibu subjek tidak kembali ke 

rumah  ayah subjek, ditambah dengan masalah-masalah yang 

tidak ada jalan keluarnya, hal ini yang menyebabkan orang tua 

subjek memutuskan untuk bercerai.  

Ketika kelas 3 SMA ayah subjek memutuskan untuk 

menikah kembali, hubungan subjek dengan ayah subjek baik-

baik saja. Begitu juga hubungan ibu tiri subjek yang baru baik-

baik, namun tidak terlalu dekat. Hal ini karena subjek merasa 

sudah terbiasa dengan ibu tiri yang merawat subjek sejak kecil.  

Subjek memiliki tiga kakak, hubungan dengan ketiga kakak 

subjek cukup dekat. Hubungan dengan kakak kedua dan ketiga 

subjek cukup baik, subjek sering berkomunikasi dengan kakak-

kakak subjek. Cara berkomunikasi dengan kedua kakak subjek 

melalui chatting, hal ini dikarenakan kedua kakak subjek berada 

di Bekasi dan di Amerika, sedangkan hubungan subjek dengan 
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kakak pertama subjek kurang dekat, hal ini disebabkan jarangnya 

komunikasi.  

 

d) Pendidikan  

Subjek merupakan anak yang pintar, ketika subjek SD 

subjek sering mengikuti perlombaan. Ketika subjek mengikuti 

perlombaan subjek juga sering mendapatkan juara dalam 

perlombaan tersebut, sedangkan ketika subjek SMP dan SMA 

mendapatkan peringkat dalam sepuluh besar. Berbeda dengan 

pada saat subjek kuliah, subjek kuliah seperti pada umumnya, 

datang, belajar dan mengerjakan tugas kuliah. Subjek 

beranggapan bahwa pendidikan itu penting karena pendidikan 

merupakan sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan 

pendidikan juga dapat menambah koneksi dalam bekerja.  

 

e) Relasi Sosial  

Subjek mengaku bahwa subjek memiliki banyak teman, tetapi 

subjek sendiri memiliki prinsip jika hubungan dengan teman 

subjek dekat, tetapi tidak semua masalah harus diceritakan atau 

dikeluarkan.  

Saat subjek SMP dan SMA subjek terkenal di sekolah, 

sehingga banyak orang yang mengenal subjek. Subjek tidak 

mengetahui apa yang menyebabkan subjek dikenal oleh banyak 

orang. Ketika kelulusan SMA subjek mendapatkan masalah, 
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subjek difitnah orang dengan mengirimkan pesan ke semua 

teman-teman SMAnya yang berisi hal-hal yang negatif.  

 

f) Proses Timbulnya Masalah 

Ketika subjek berumur 1 tahun subjek tidak tinggal dengan 

ayahnya, subjek dirawat oleh om dan tante subjek yang berada di 

Jakarta. Penyebab subjek dirawat oleh om dan tantenya karena 

ibu subjek meninggal ketika subjek berumur 8 bulan. Setahun 

kemudian subjek kembali lagi dan dirawat oleh ayah subjek 

sendiri. Ayah subjek memutuskan untuk menikah lagi, dalam 3 

bulan pernikahan ayah dan ibu tiri subjek yang merawat subjek 

dari kecil ada suatu masalah yang menyebabkan ibu tiri yang 

merawat subjek dari kecil memutuskan untuk meninggalkan 

rumah dan subjek ikut bersama ibu tiri subjek yang merawat 

subjek sejak kecil. Subjek diperebutkan ayah dan ibu tiri subjek, 

hingga akhirnya subjek ikut dengan ibu tiri yang merawat subjek 

dari kecil.  

Pada saat kelas 5 SD sampai SMA kelas 2 subjek tinggal 

dengan ibu tiri subjek di rumah yang berbeda dengan ayah 

subjek. Hal ini menyebabkan hubungan subjek dengan ayah 

subjek tidak terlalu dekat. Sedangkan hubungan subjek dengan 

ibu tiri subjek sendiri sangat dekat. Hingga akhirnya ayah subjek 

dan ibu tiri yang merawat subjek dari kecil memutuskan untuk 

bercerai. Selang satu tahun perceraian itu terjadi, ayah subjek 

memutuskan untuk menikah kembali.  
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Ketika kelulusan SMA subjek mendapatkan sebuah masalah, 

subjek difitnah oleh temannya dengan mengirim teman-teman 

SMA pesan yang berisi tentang konten negatif seperti 

mengirimkan foto alat kelamin laki-laki. Hal ini menyebabkan 

salah satu saudara teman korban yang mendapatkan pesan tidak 

terima dengan tindakan tersebut. Akhirnya saudara korban 

subjek menghampiri subjek dan memukul subjek hingga 

berdarah pada saat subjek berada di kampus. Pada saat itu subjek 

sangat merasa terpukul dengan kejadian yang dialami. 

g) Sikap Terhadap Masalah  

Perceraian yang dialami orang tua subjek, subjek hanya 

menerima keadaan. Pertama kali subjek sempet down karena 

orang tua subjek harus bercerai. Subjek juga berusaha untuk 

beradaptasi dengan keadaan yang subjek alami. Subjek berpikir 

seburuk apapun orang tua subjek, mereka tetap orang tua subjek. 

Sehingga hal ini membuat subjek untuk dapat menerima 

keluarga subjek, bagaimanapun keadaan keluarga subjek.  

Ketika subjek difitnah oleh teman subjek, subjek sangat 

terpukul dan down, tetapi semangat subjek kembali ketika 

banyak teman-teman yang percaya bahwa subjek bukan orang 

yang melakukan hal tersebut dan mensupport subjek untuk 

bangkit kembali. Dalam menjalaninya subjek mengalami masa-

masa down, tidak bisa beradaptasi tetapi subjek terus mencoba 

untuk beradaptasi dengan kondisi yang subjek alami, hingga 

pada akhirnya subjek bisa melakukan hal tersebut.  
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d. Analisis Kasus Subjek 2  

Subjek dari kecil tidak dirawat oleh ibu kandung subjek, 

karena ibu subjek meninggal ketika subjek berumur 8 bulan. 

Sewaktu kecil subjek pernah dirawat oleh om dan tante subjek, 

kemudian subjek dirawat ibu tiri subjek. Ketika subjek SD, 

subjek merupakan anak yang beprestasi terbukti dengan subjek 

sering mengikuti perlombaan mata pelajaran tingkat kota seperti 

lomba mata pelajaran matematika dan bahasa inggris dan subjek 

mendapatkan juara dalam perlombaan yang diikuti. Subjek 

pernah mendapatkan juara 1, 2 dan 3 dalam perlombaan mata 

pelajaran.  

Pada saat subjek SMA kelas 2 orang tua subjek memutuskan 

untuk bercerai sehingga subjek harus ikut dengan ayah subjek. 

Hubungan subjek dengan ibu tiri setelah bercerai sempat tidak 

ada komunikasi karena subjek dilarang berkomunikasi dengan 

ibu tiri subjek. Tetapi sekarang subjek sudah bisa berkomunikasi 

kembali bahkan subjek sering bertemu dengan ibu tiri subjek. 

Selang satu tahun ayah subjek memutuskan untuk menikah 

kembali. Awal pertama ketika ayah subjek memutuskan untuk 

menikah kembali, subjek sempat susah untuk beradaptasi dan 

menerima jika ayah subjek menikah kembali. Subjek berusaha 

untuk bisa beradaptasi dengan keadaan subjek yang berubah, 

hingga akhirnya subjek bisa menerima dan mampu beradaptasi 

dengan kondisi sekarang.  
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Subjek merupakan orang yang kuat, tenang dan pantang 

menyerah. Terbukti ketika subjek menginginkan drum, subjek 

menabung dan mencari pekerjaan sampingan untuk mencapai 

keinginan subjek. Hingga akhirnya subjek mampu membeli 

drum dengan tabungan subjek sendiri, drum tersebut bisa 

dikatakan cukup tinggi harganya tetapi subjek mampu 

mencapainya. Subjek juga merupakan orang yang optimis, 

subjek yakin subjek mampu melewati masalah yang dihadapi 

subjek. Subjek mengatakan hal yang membuat subjek kuat 

adalah pengalaman subjek yang telah subjek lalui, dukungan 

keluarga, dukungan teman dan dukungan pasangan subjek 

sendiri. 

Faktor-faktor yang memengaruhi self efficacy yang ada pada 

subjek ialah persuasi sosial, keluarga dan teman sebaya. Persuasi 

sosial yang ada pada subjek pada saat ayah kandung subjek 

menikah kembali dengan ibu tiri subjek saat dewasa, subjek 

berusaha untuk menerima, beradaptasi dan membiasakan diri 

dengan kondisi yang baru. Efek dari orang tua subjek membuat 

subjek menjadi kurang konsentrasi dan membuat prestasi subjek 

menurun. Faktor yang memengaruhi dari keluarga yang ada pada 

subjek, subjek mengatakan bahwa dalam berumah tangga hal 

yang penting adalah adanya komunikasi yang baik. Menurut 

subjek keluarga itu harus saling mensupport, membantu dan 

keluarga yang positif akan berpengaruh hal yang negatif pula, 

sedangkan faktor yang memengaruhi self efficacy dari teman 
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sebaya adalah subjek membatasi diri dengan teman-teman 

karena menurut subjek hal-hal yang pribadi teman-temannya 

tidak perlu mengetahui.  

Menurut Corsini (dalam Silvana, 2012) ada empat aspek 

untuk menilai self efficacy seseorang yaitu kognitif, afeksi, 

seleksi dan motivasi. Pada subjek ini ada tiga aspek yang muncul 

yaitu aspek kognitif, afeksi dan motivasi. Aspek kognitif yang 

bisa dilihat dari subjek ini adalah pada saat subjek memaknai 

orang tuanya bercerai sebagai suatu pembelajaran untuk subjek. 

Subjek sendiri mengaku bahwa dengan adanya masalah ini, 

subjek merasa menjadi lebih dewasa dalam menghadapinya, 

sedangkan aspek afeksi yang muncul pada subjek adalah pada 

saat orang tua subjek bercerai, hal ini membuat subjek menjadi 

sering melamun. Subjek mengaku bahwa subjek merasa trauma 

atas permasalahan yang subjek alami sejak kecil, yaitu subjek 

sering diperebutkan dalam hak asuhnya. Saat sering mengalami 

kebingungan, hal ini terjadi karena sejak kecil subjek harus 

beradaptasi yang disebabkan ibu kandung subjek meninggal, lalu 

ayahnya menikah kembali dan bercerai, kemudian ayah subjek 

memutuskan untuk menikah kembali, sehinga subjek beberapa 

kali untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru. Pada saat kelulusan SMA, subjek pernah 

mendapatkan fitnah. Subjek difitnah dengan adanya sebuah fake 

account yang mengatas namakan subjek, isi dari fake account 

tersebut adalah konten negatif, seperti mengirim pesan berisi 
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foto alat kelamin pria. Fitnah yang dialami subjek, membuat 

subjek malu dan down, hal ini menyebabkan salah satu saudara 

korban tidak terima dengan perlakuan yang mengatasnamakan 

subjek, subjek pun dipukul oleh saudara korban. Banyak teman-

teman subjek yang percaya bahwa subjek bukan orang yang 

melakukan hal tersebut, teman-teman subjek memberikan 

dukungan kepada subjek.  

Subjek R memiliki self efficacy yang tinggi, hal ini dibuktikan 

dengan munculnya ciri-ciri self efficacy yaitu optimis, memiliki 

motivasi yang tinggi, pantang menyerah dan percaya diri. Ciri-

ciri optimis yang ada pada subjek adalah pada saat subjek 

mempunyai keinginan untuk membeli drum, subjek yakin bisa 

membeli dengan hasil keringatnya sendiri. subjek yakin dengan 

dirinya subjek untuk bisa melewati masalah dalam hidupnya. 

Memiliki motivasi yang tinggi dan pantang menyerah dapat 

dibuktikan pada saat subjek memiliki keinginan untuk membeli 

drum, demi mencapai keinginan subjek berusaha dengan mencari 

pekerjaan tambahan dengan bekerja di sebuah wedding 

organizer. Pada saat SDpun, subjek berusaha untuk 

mendapatkan juara dalam perlombaan yang akan subjek ikutin. 

Hal ini dilakukan subjek dengan setiap hari subjek mengikuti 

pelajaran tambahan diluar sekolah. Percaya diri yang dimiliki 

subjek tinggi karena pada saat subjek SMA, subjek banyak 

disukai teman-teman wanita subjek karena subjek memiliki paras 
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yang rupawan. Subjek tidak perlu memperkenalkan diri kepada 

orang lain karena banyak orang yang sudah mengetahui subjek.  

 

 

Tabel 5. Rekap Tema Subjek 2 (R) 

 Tema  Koding  Intensitas  
Faktor-faktor 
yang 
Memengaruhi 
Self Efficacy 

Persuasi sosial  PS +++ 

Keluarga  K ++ 

Teman sebaya  TS ++ 

Aspek-aspek Self 
Efficacy 

Kognitf  KO + 

Afeksi  A +++ 

Motivasi  M ++ 

Tingkat Self 
Efficacy 

Optimis  O ++ 

Memiliki 
motivasi yang 
tinggi  

MT +++ 

Pantang 
menyerah  

PM +++ 

Percaya diri  PD +++ 

Keterangan : 
+ : Intensitas Rendah  
++  : Intensitas Sedang  
+++  : Intensitas Tinggi  
Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari 
pernyataan subjek. 
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Hubungan dengan Ayah : 

Hubungan ayah tidak terlalu dekat 
karena sejak kecil subjek sering 

pindah, ikut dengan om dan tante 
lalu ikut dengan ibu tiri subjek.  

Hubungan dengan Ibu Tiri : 

1. Hubungan dengan ibu tiri yang 
merawat subjek sejak kecil dekat, 
subjek juga sering berkomunikasi dan 
sering bertemu  

2. Hubungan subjek dengan ibu tiri ketika 
subjek sudah besar, hubungannya baik-
baik saja tetapi tidak terlalu dekat  

Hubungan dengan Teman : 

Subjek memilik cukup banyak 
teman, tetapi subjek membatasi 

diri dengan teman-teman.  

Hubungan dengan Lingkungan 
: 

1. Subjek orang yang ramah  
2. Subjek suka memendam 

perasaan 

Faktor-faktor yang memengaruhi 
Self Efficacy : 

1. Persuasi Sosial  
2. Keluarga  
3. Teman sebaya  

 

Self Efficacy Tinggi:  

1. Optimis  
2. Memiliki motivasi 

yang tinggi  
3. Pantang menyerah  
4. Percaya diri  

Self efficacy  

Aspek-aspek Self 
Efficacy : 

1. Kognitif  
2. Afeksi  
3. Motivasi  

Bagan. 3 Self Efficacy pada Anak Keluarga 
Broken Home Subjek R  
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2. Subjek 3  

a. Identitas  

Nama    : A 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Umur    : 22 tahun  

Tempat, tanggal lahir  : Rembang, 7 Agustus 1996 

Alamat    : S  

Hobby    : Jalan-jalan  

Cita-cita    : Wanita Karir 

Pendidikan   : Mahasiswa  

Nama Orang Tua  : K  

Jumlah Saudara   : 1   anak ke : tunggal  

b. Hasil Obervasi  

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 dan 13 

Agustus 2018 yang bertempat di rumah kos subjek. Subjek memiliki 

tubuh yang kurus dan tinggi, subjek memiliki rambut yang panjang 

dan kemerahan. Subjek memiliki kulit yang putih bersih. Pada saat 

peneliti datang, subjek langsung mempersilahkan penelitin untuk 

masuk ke kamar dan duduk.  

Pengumpulan data bertempat di kamar subjek, kondisi ruangan 

kamar banyak barang tetapi tertata rapi. Di kamar subjek ada sebuah 

televisi, kipas angin, meja belajar dan lemari. Kamar subjek bersih 

 

 



69 
 

 

dan tidak ada barang-barang yang berserakkan, di depan kamar 

subjek terdapat tempat sampah. Pencahayaan ruangan cukup terang 

dengan dibantu lampu. Subjek terbuka dan kooperatif dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Saat menjawab 

pertanyaan yang diajukan, suara subjek sesekali bersemangat, sedih 

dan sesekali jawaban subjek terbata-bata.  

c. Hasil Wawancara  

a) Masa Kecil  

Subjek lahir pada tanggal 7 Agustus 1996 di Rembang. Subjek 

merupakan anak tunggal. Subjek hidup dalam keluarga yang 

berkecukupan. Kegiatan sehari-hari subjek adalah bermain dengan 

teman-teman, selain dengan teman-teman subjek juga sering 

menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Subjek sering pergi 

berjalan-jalan, membersihkan rumah bersama kedua orang tua 

subjek. 

b) Masa Remaja – Sekarang  

Orang tua subjek memutuskan bercerai, ketika subjek berada 

dikelas 2 SMP. Penyebab orang tua subjek bercerai karena adanya 

orang ketiga dalam rumah tangga orang tua subjek. Setelah bercerai, 

subjek tinggal bersama ibu dan nenek subjek. Awal pertama subjek 

mengetahui jika orang tuanya bercerai, subjek terpukul dan marah 

dengan kedua orang tua subjek. Saat remaja subjek menghabiskan 
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waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Saat ini kegiatan 

subjek ialah menyusun tugas akhir dan subjek bekerja.  

c) Hubungan dengan Orang Tua dan Keluarga  

Hubungan subjek dengan ayahnya sebelum bercerai dekat, 

subjek sering menghabiskan waktu bersama ayahnya, subjek sering 

pergi berjalan-jalan bersama ayahnya. Setelah orang tuanya 

bercerai, hubungan subjek dengan ayahnya memburuk, hal ini 

disebabkan karena subjek ikut dan tinggal bersama ibunya. 

Hubungan subjek dan ayahnya semakin memburuk ketika ayah 

subjek mengalami kecelakaan dan sakit stroke,  sehingga hal ini 

membuat subjek tidak pernah bertemu dengan ayahnya, bahkan 

berkomunikasi dengan ayahnya tidak pernah. Subjek terakhir 

bertemu dengan ayahnya setelah kelulusan SMA, sebelum subjek 

melanjutkan kuliah ke luar kota.  

Hubungansubjek dengan ibunya sangat dekat, terlebih subjek 

tinggal bersama dengan ibunya. Setiap masalah yang terjadi, 

kegiatan yang dilakukan dalam sehari subjek selalu menceritakan 

kepada ibunya, begitu juga ketika subjek melanjutkan sekolah ke 

luar kota kebiasaan subjek untuk bercerita tetap seperti dulu melalu 

chatting atau telpon dengan ibunya. Hubungan subjek dan neneknya 

dekat, subjek sering bercerita dengan neneknya ketika subjek 

pulang rumah. Hubungan subjek dengan keluarga yang lainnya 



71 
 

 

seperti pak de, bu de dan saudara sepupu dekat. Keluarganya setiap 

hari datang ke rumah subjek untuk bermain ke rumah subjek. 

d) Pendidikan  

Pada saat subjek SD, subjek mengikuti belajar tambahan dirumah 

karena nilai subjek yang kurang baik. Subjek mengikuti belajar 

tambahan dirumah tidak sesuai dengan keinginan subjek, melainkan 

keinginan kedua orang tua. Hal ini membuat subjek tidak belajar 

dengan sungguh-sungguh, sehingga saat subjek mengikuti belajar 

tambahan dirumah tidak ada pengaruh untuk meningkatkan 

nilainya. Ketika subjek dewasa, subjek beranggapan bahwa 

pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam mencari pekerja 

dan berperan dalam keluarga, seperti mendidik anak.  

e) Relasi Sosial  

Subjek memiliki banyak teman, karena subjek sekolah di satu 

yayasan sehingga teman subjek saat SD hingga SMA banyak yang 

sama. Hal ini membuat hubungan subjek dengan teman-temannya 

cukup dekat. Pada saat kuliah subjek juga memiliki banyak teman 

tetapi subjek membatasi diri, karena subjek beranggapan bahwa 

teman-teman yang subjek temui saat kuliah banyak yang 

memanfaatkan subjek.  

Hubungan subjek dengan teman-teman dekat baik, subjek 

memilik sifat yang mengalah dengan teman dan subjek akan 

membantu teman jika teman subjek membutuhkan bantuan. Subjek 
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juga orang yang ramah, subjek merupakan orang yang mudah diajak 

bercanda. Hubungan subjek dengan teman-teman yang beda kota 

baik, subjek tetap menjalin komunikasi dengan teman-temannya 

melalui media sosial.  

f) Proses Timbulnya Masalah  

Sebelum orang tua subjek bercerai, keadaan keluarga subjek 

baik-baik saja, tetapi setelah orang tua subjek memutuskan untuk 

bercerai kehidupannya subjek mulai berubah. Subjek mulai 

mengurung diri, menjadi pendiam dan tidak terbuka dengan 

lingkungan bahkan subjek sempat benci dengan orang tua subjek. 

Subjek membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima 

keadaan keluarga subjek yang sudah berubah. Subjek merasa 

bersyukur memiliki ibu yang luar biasa, yang berjuang untuk 

kebahagian subjek, tetapi terkadang subjek merasa sedih jika subjek 

teringat kembali tentang orang tuanya yang sudah bercerai.  

g) Sikap Terhadap Masalah  

Pertama kali subjek mengetahui jika orang tua subjek 

memutuskan untuk bercerai, subje tidak bisa menerima keputusan 

yang diambil oleh kedua orang tua subjek. Subjek benci dengan 

orang tua subjek, subjek berubah menjadi orang yang pemurung, 

pendiam dan menutup diri dengan lingkungannya.  

Subjek belajar untuk menerima keputusan orang tuanya yang 

memilih untuk bercerai. Pada saat subjek merasa lemah, subjek 
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meyakinkan diri bahwa subjek harus bisa menerima kenyataan yang 

subjek alami. Subjek tidak mendengarkan cibiran orang lain ketika 

ada orang yang menilai keluarga subjek negatif.  

d. Analisis Kasus Subjek 3  

Sebelum orang tua subjek bercerai, kehidupan subjek baik-baik 

saja. Sebelum orang tua subjek bercerai, subjek lebih dekat dengan 

ayahnya, tetapi setelah bercerai subjek menjadi lebih dekat dengan 

ibu nya terlebih subjek tinggal bersama ibunya. Hubungan subjek 

dengan ayahnya setelah bercerai memburuk, apalagi tidak lama 

setelah orang tua subjek bercerai, ayah subjek mengalami 

kecelakaan dan terkena stroke. Hal ini menyebabkan hubungan 

subjek memburuk, terakhir subjek bertemu ketika subjek akan 

berangkat ke luar kota untuk melanjutkan studi, begitu juga dengan 

komunikasi tidak pernah.  

Respon pertama kali saat saat subjek mengetahui orangtuanya 

memutuskan bercerai ialah subjek membenci keluarganya, subjek 

marah terhadap orang tuanya, hal ini menyebabkan subjek menjadi 

pemurung, menutup diri terhadap lingkungan. Dengan berjalannya 

waktu, subjek belajar dan berusaha untuk menerima keadaan jika 

orang tua subjek memutuskan untuk bercerai, hingga akhirnya 

subjek dapat menerima keadaan. Fokus subjek sekarang adalah 

membahagiakan orang tua subjek, terlebih lagi ibu subjek. Subjek 

merupakan orang yang sangat menyayangi ibunya. Subjek 
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mempunyai keinginan untuk membahagiakan dan membanggakan 

ibunya. Ibu subjek merupakan kekuatan subjek, jika ibu subjek 

lemah, subjek menjadi lemah.  

Faktor-faktor yang memengaruhi self efficacy yang muncul pada 

subjek adalah persuasi sosial, keluarga dan teman sebaya. Faktor 

yang memengaruhi dari persuasi sosial ialah pada saat subjek 

melihat ibu subjk bersedih atau menangis, hal itu menyebabkan 

subjek ikut sedih dan menangis. Ibu subjek merupakan sumber 

kekuatan subjek, subjek mempunyai keinginan untuk 

membahagiakan ibu subjek. Menurut subjek, ibunya merupakan 

malaikat yang sangat baik dengan subjek dan orang lain. Subjek 

mengaku memiliki banyak teman, ketika subjek sedang mengalami 

masalah, subjek bercerita dan meminta saran dengan teman-teman 

subjek. Teman-teman subjek memberikan dukungan agar subjek 

dapat melewati setiap masalah yang ada.  

Menurut Corsini (dalam Silvana, 2012) ada empat aspek untuk 

menilai self efficacy seseorang yaitu aspek kognitif, afeksi, seleksi 

dan motivasi. Pada subjek ini, ada tiga aspek yang muncul seperti 

aspek kognitif, afeksi dan motivasi. Aspek kognitif yang muncul 

pada subjek ketika subjek harus menerima keadaan jika orang tua 

subjek bercerai. Subjek tidak mau egois dengan memaksakan kedua 

orang tuanya untuk tidak bercerai, sedangkan aspek afeksi yang 

muncul pada saat kedua orang tua subjek bercerai hal ini membuat 



75 
 

 

subjek menjadi anak yang pendiam dan tidak mau terbuka dengan 

lingkungan, bahkan subjek sempat membenci kedua orang tuanya 

karena orang tua subjek memutuskan untuk bercerai.  

Subjek A memiliki self efficacy yang cukup tinggi, terbukti 

dengan munculnya ciri-ciri seperti memiliki kepercayaan diri, 

memiliki motivasi yang tinggi dan pantang menyerah.  Kepercayaan 

diri subjek muncul pada saat subjek menyebutkan kelebihan yang 

subjek punya seperti kelebihan fisik dan penampilan subjek, 

sedangkan subjek juga memiliki motivasi yang tinggi dan pantang 

menyerah terbukti pada saat subjek sedang patah hati. Hal ini 

membuat sakit sangat terpuruk, akhirnya subjek berjuang untuk 

melupakan mantan subjek. Subjek sering gagal dalam melupakan 

mantan subjek, pada akhirnya dengan segala usaha subjek, 

subjekpun dapat melupakan mantan subjek dan sekarang subjek 

sudah terbebas dengan rasa sakit hati yang menghantuinya dulu.  
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Tabel 6. Rekap Tema Subjek 3 (A) 

 Tema  Koding  Intensitas  
Faktor-faktor yang 
Memengaruhi Self 
Efficacy 

Persuasi 
sosial 

PS +++ 

Keluarga K +++ 

Teman 
sebaya 

TS + 

Aspek-aspek Self 
Efficacy  

Kognitif  KO ++ 

Afeksi  A +++ 

Motivasi  M  +++ 

Tingkat Self Efficacy  Percaya diri  PD + 

Memiliki 
motivasi yang 
tinggi  

MT ++ 

Pantang 
menyerah  

PM ++ 

Keterangan : 
+ : Intensitas Rendah  
++  : Intensitas Sedang  
+++  : Intensitas Tinggi  
Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari 
pernyataan subjek.
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Hubungan dengan Ayah : 

Sebelum orang tua subjek bercerai, subjek 
dekat dengan ayahnya. Tetapi setelah bercerai 

hubungan subjek memburuk terlebih ayah 
subjek sekarang sakit.  

 

Hubungan dengan Ibu:  

Hubungan subjek dengan ibu subjek 

sangat dekat, subjek selalu 

menceritakan semua kejadian atau 

masalah subjek.  

Hubungan dengan Teman : 

Subjek memiliki 
banyak teman dan 
hubungan subjek 
dengan teman-
temannya baik  

Hubungan dengan 
Lingkungan : 

1. Subjek orang yang 
ramah  

2. Subjek orang yang 
mudah untuk diajak 
bercanda  

Faktor-faktor yang 
Memengaruhi Self Efficacy : 

1. Persuasi sosial  
2. Keluarga  
3. Teman sebaya  

Self EfficacyTinggi : 

1. Percaya diri 
2. Memiliki motivasi 

yang tinggi  
3. Pantang menyerah 

Bagan 4. Self Efficacy pada Anak Keluarga Broken 
HomeSubjek A 

Self Efficacy  

Aspek-aspek Self Efficacy :  

1. Afeksi  
2. Motivasi 
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D. Pembahasan Umum  

Berdasarkan uraian diatas, ketiga subjek penelitian memiliki 

beberapa kesamaan yaitu memiliki self efficacy yang tinggi, 

menerima keadaan jika kedua orang tua bercerai, mempunyai hati 

yang sabar dan ramah. Salah satu faktor penting dalam keluarga 

broken home adalah menerima keadaan dan menjadikan masalah 

tersebut sebagai motivasi. Sumber keyakinan diri seseorang 

berasal dari kognitif, proses motivasi, afeksi dan seleksi 

(Bandura, 1998). Pada ketiga subjek kognitif, proses motivasi 

dan afeksi sudah berjalan dengan baik, sehingga ketiga subjek 

mampu menerima keadaan, menjadikan masalah tersebut sebagai 

motivasi dan mengambil hal-hal yang positif dari masalah yang 

telah dihadapi oleh ketiga subjek.  

Permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan ketiga subjek 

adalah tidak mengingat wajah ayah kandung, kadang merasa 

lemah jika mengingat jika orang tua sudah bercerai, terkadang 

ketiga subjek iri dengan keluarga yang lengkap. Pada subjek F, 

subjek F tidak mampu mengingat wajah ayah kandungnya 

sendiri, walaupun setelah bercerai subjek F pernah bertemu 

dengan ayahnya bahkan dirumah nenek subjek F masih ada foto 

yang dipajang di dinding. Subjek F dan A terkadang merasa iri 

dengan teman-teman yang memiliki keluarga yang lengkap, 

sehingga terkadang muncul perasaan sedih dan lemah.  

Dari semua permasalahan yang terjadi pada ketiga subjek 

tentu saja memengaruhi self efficacy dalam kehidupan ketiga 
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subjek. Masalah yang terjadi pada ketiga subjek dapat 

diselesaikan dengan baik. Menerima keadaan, berfikir positif dan 

menjadikan masalah tersebut sebagai motivasi adalah suatu hal 

yang penting dalam memiliki self efficacy yang tinggi. Ketiga 

subjek memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan hidup 

yang lebih baik. Ketiga subjek juga meyakinkan diri agar mereka 

mampu untuk melewati semua masalah dengan baik. Hubungan 

yang baik antara anak dan keluarga mampu membantu anak 

untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi (Widanarti & Indiati, 2002).  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek 

memilki self efficacy yang tinggi.
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Hubungan dengan Ayah : 

1. Hubungan dengan ayah kandung 
tidak baik (F) 

2. Hubungan dengan ayah tiri tidak 
baik (F)  

3. Hubungan dengan ayah tidak terlalu 
dekat (R) 

4. Hubungan ayah sebelum bercerai 
dekat, tetapi setelah bercerai 
menjadi tidak dekat (A)  

Hubungan dengan Ibu : 

1. Sebelum dan setelah bercerai hubungan 
dengan ibu baik (F) 

2. Hubungan dengan ibu memburuk setelah 
memutuskan untuk menikah kembali, 
tetapi kembali seperti semula sejak ibunya 
bercerai kembali (F) 

3. Hubungan dengan ibu tiri yang merawat 
sejak kecil baik (R) 

4. Hubungan dengan ibu tiri ketika sudah 
besar tidak terlalu dekat (R) 

5. Hubungan dengan ibu sangat dekat (A)  Hubungan dengan Teman : 

1. Subjek membatasi 
diri dengan teman 
(F, R) 

2. Subjek memiliki 
banyak teman dan 
tidak membatasi 
diri (A)  

Hubungan dengan Lingkungan : 

1. Subjek orang yang ramah (F, R, 
A) 

2. Subjek suka menyendiri (F) 
3. Subjek suka memendam 

perasaan (F, R) 
4. Subjek mudah diajak bercanda 

(A) 

Faktor-faktor yang 
Memengaruhi Self Efficacy : 

1. Persuasi sosial (F, R, 
A) 

2. Keluarga (F, R, A) 
3. Teman sebaya (F, R, 

A) 

Self Efficacy Tinggi : 

1. Optimis (F, R) 
Subjek yakin pasti bisa mencapai tujuan 
yang di inginkan  

2. Memiliki motivasi yang tinggi (F, R, A) 
Jika gagal subjek berusaha untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan  

3. Pantang menyerah (F, R, A) 
Subjek akan berusaha untuk mendapatkan 
keinginan, walaupun sering mengalami 
kegagalan  

4. Percaya diri (R, A) 
Subjek percaya diri dengan kelebihan 
fisik yang dimiliki  

5. Kreatif (F) 
Karena subjek merupakan orang yang 
pelupa, kemanapun subjek pergi 
membawa catatan kecil.  

Self Efficacy  

Aspek-aspek Self Efficacy :  

1. Kognitif(F, R, A) 
2. Afeksi (F, R, A) 
3. Motivasi (F, R, A) 

 
Bagan 5. Self Efficacy pada Anak Keluarga 

Broken home Semua Subjek  
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E. Keterbatasan Peneliti  

Dari penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak keterbatasan 

peneliti dalam pengambilan data. Keterbasatan dalam 

mendeskripsikan temuan dalam penelitian, masih banyak aspek yang 

tidak bisa dikemukakan oleh peneliti. Keterbatasan lainnya yaitu 

dalam melakukan koding terjadinya overlapingdan peneliti tidak 

melakukan triangulasi. Beberapa keterbatasan peneliti diatas 

mengurangi akurasi dari data yang telah diperoleh.  

 

 

 

 

 


