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Lampiran 1.1 Pendoman Interview Guide  

1. Identitas  
Bertujuan untuk pendekatan dengan subjek. Identitas yang akan 
diungkap seperti nama, tanggal lahir, hoby, cita-cita, pendidikan, 
saudara dan lain-lain.  
a. Nama lengkap  
b. Nama panggilan  
c. Tempat dan tanggal lahir  
d. Hoby  
e. Cita-cita  
f. Pendidikan  

1) TK  
2) SMP 
3) SMA  
4) Universitas  

g. Nama orang tua (inisial)  
h. Jumlah saudara :     Anak yang ke :  

2. Pendapat tentang dirinya  
Bertujuan untuk mengungkapkan tentang penilaian tentang dirinya 
sendiri. Seberapa subjek bangga atau puas dengan fisik yang dimiliki. 
Hal itu merupakan salah satu dari mencintai diri sendiri. 
a. Penilaian tentang dirinya  
b. Kelebihan yang dimiliki 
c. Rasa yakin dan bangga akan dirinya sendiri 

3. Kekurangan yang dimiliki  
Menjelaskan bagaimana subjek menerima kekurangan yang dimiliki dan 
bagaimana subjek mengatasi atau memperbaiki kekurangannya tersebut. 
a. Kekurangan yang dimiliki  
b. Cara mengatasi kekurangan yang dimiliki 

4. Pendapat tentang orang tua  
Bertujuan untuk mengungkapkan penilaian tentang kedua orang tuanya 
seperti sifat, perilaku dan kebiasan orang tuanya. Menggambarkan rasa 
bersyukur atau tidak bersyukur dengan keluarga yang tidak utuh 
(broken home). Hal ini juga untuk mengukur seberapa dekat subjek 
dengan kedua orang tuanya dan mengetahui pemahaman tentang orang 
tua bercerai.  
a. Sikap dan kebiasaan ibu  
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b. Sikap dan kebiasaan ayah  
c. Penilaian keadaan orang tua sebelum bercerai  
d. Penilaian keadaan orang tua sesudah bercerai   
e. Hal-hal yang sering dilakukan bersama dengan ibu  
f. Hal-hal yang sering dilakukan bersama dengan ayah  
g. Paham mengapa orang tua bercerai  

5. Hubungan dengan teman sebaya  
Memberikan gambaran tentang hubungan dengan teman sebaya, 
interaksi sosial dan dukungan yang di dapat dari teman-teman. 
a. Seberapa banyak teman dekat yang dimiliki  
b. Hubungan dengan teman  
c. Seberapa dekat dan seberapa sering berinteraksi  
d. Mengikuti group pertemanan atau kelompok, atau organisasi 

6. Hubungan dengan orang tua 
Menjelaskan tentang hubungan dengan orang tua, interaksi dengan 
orang tua dan dukungan yang didapat dari orang tuanya.  
a. Hubungan dengan orang tua  
b. Hubungan dengan ibu setelah orang tua bercerai  
c. Hubungan dengan ayah setelah orang tua bercerai  

7. Pola asuh di rumah  
Menjelaskan gambaran tentang pola asuh yang diberikan oleh orang 
tuanya atau keluarganya yang di rumah seperti cara mendidik orang tua, 
cara mengarahkan anak dalam lingkungan, dalam pendidikan, dalam 
berfikir maupun menyelesaikan masalah. 
a. Cara orang tua mendidik  
b. Cara ibu mendidik setelah bercerai  
c. Cara ayah mendidik setelah bercerai 
d. Di rumah tinggal dengan siapa  

8. Keberhasilan yang telah dicapai 
Menjelaskan tentang keberhasilan yang telah dicapai subjek. Dari 
keberhasilan apa yang telah diraih, prosesnya seperti apa dan respon apa 
yang muncul ketika sudah berhasil mencapai suatu hal.  
a. Prestasi atau keberhasilan apa yang telah dicapai 
b. Kejadian atau kenangan indah pada saat remaja 
c. Proses dan respon atas keberhasilan yang telah dicapai  

9. Belajar dari pengalaman  
Menjelaskan bagaiaman subjek menerima keadaan, bagaimana proses 
dalam menerima keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau 
keinginan subjek.  
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a. Hal yang apa yang telah dilalui 
b. Proses yang telah dilewati  
c. Kejadian atau kenangan yang buruk pada saat remaja 
d. Respon saat mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan 
e. Hal apa yang dilakukan ketika mengalami kegagalan  

10. Penyebab yang memengaruhi self efficacy 
Menjelaskan penyebab atau hal-hal yang memengaruhi tingkat self 
efficacy subjek. 
a. Permasalahn yang dialami sebelum orang tua bercerai  
b. Permasalaha yang dialami setelah orang tua bercerai 
c. Persepsi terhadap masalah sebelum orang tua bercerai 
d. Persepsi terhadap masalah setelah orang tua bercerai 
e. Cara mengatasi permasalahan 
f. Kenangan indah sebelum orang tua bercerai 
g. Kenangan indah setelah orang tua bercerai 
h. Kenangan buruk sebelum orang tua bercerai 
i. Kenangan buruk setelah orang tua bercerai 
j. Kenangan dan kesedihan saat remaja  
k. Makna masa-masa remaja 
l. Pandangan tentang pendidikan  
m. Pandangan tentang keluarga  
n. Hal positif atau negatif tentang orang tua yang bercerai 
o. Hal apa yang membuat kuat atau lemah dalam menjalani kehidupan 
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Lampiran 2.1 Verbatim Subjek F  

Verbatim Subjek F 

Wawancara : 1 Juni 2018  

Pertanyaan Jawaban Kode Tema Intensitas 

Langsung mulai saja 
ya, menurutmu 
penilaian tentang 
dirimu sendiri kaya 
gimana toh?  

Maksutnya dalam bentuk apa 
nih?  

   

Ya tentang fisikmu, 
semuanya yang ada 
dalam dirimu sendiri  

Ya saya merasa baik-baik aja 
gak ada keluhan, saya 
menerima diri saya.  

   

Terus kamu orang 
kan mempunyai 
kelebihan, 
menurutmu 
kelebihan yang 
kamu punya apa?  

Ya saya cukup sabar, kalau 
kekurangannya ya itu saya 
agak pengen cepet geraknya 
tapi ya nanti belakangnya itu 
kececeran. 

   

Selain itu? Gak ada sih kalo kelebihan ya 
paling mentok saya sabar 

   

Lalu rasa yakin dan 
kebanggaan yang 
ada didirimu sendiri 
seperti apa? 

Saya yakin, saya kaya... 
walaupun kita pasti pernah 
ngerasa mundur gitu kan, saya 
bangkitin lagi saya pasti bisa. 

O Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

   

Dengan cara apa 
biasanya ? 

Ya saya menerima diri saya, 
kadangkan ada saatnya saya 
capek gimanakan, apalagi saat 
saya tau nilai saya turun. Nah 
itu kaya yakin saya berkurang 
dan apalagi saya punya beban 
pikiran kalo saya jauh dari 
orang tua, saya harus mikir 
mama saya sudah kasih 

M Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 
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uang, gimana caranya saya 
disini berprestasi. 

Nah pasti kaya down 
gitukan. Itu saya naikin lagi 
dengan berfikir positif, saya 
pasti bisa. Mungkin saat ini 
saya turun tapi suatu saat saya 
pasti bisa kejar. 

M 

 

 

 

 

 

 

PM  

Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

 

Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

 

 

 

 

 

 

++ 

   

 

 

 

   

 

   

Terus kalo 
kekurangan yang 
selain tadi disebutin 
apalagi? Ada 
kekurangan yang 
lain gak? 

Untuk saat ini gak, itu yang 
paling berpengaruh. 

   

Oh gitu ya sangat 
berpengaruh. Terus 
kamu kan tahu 
punya kekurangan 
itu cara mengatasi 

Saya selalu membawa buku 
kemana-mana, dan itu saya 
buat target misal minggu 
depan dari jauh hari saya 
kerjakan supaya gak 

KF Tingkat 
self 

efficacy 

+ 
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kekurangan yang 
kamu miliki apa? 

kececeran, saya gak mau kaya 
ngebut semalem gitu. Karena 
kan saya pengen cepat tapi ya 
gitu masalah 

Jadi di atur dari 
jauh-jauh hari gitu 
ya? 

Iyaa    

Terus kamu 
sekarang tinggal 
sama mama atau 
papa? 

Kalau saya sama mama dan 
adik 

   

Aaa..sikap mamamu 
dari dulu sampai 
sekarang seperti 
apa?  

Kalau dari dulu mama saya kan 
pernah lagi kan, adek saya itu 
adek tiri. Nah waktu itu saya 
sama sekali gak komunikasi 
sama orang tua saya. Satu 
rumah sama papa tiri, om juga 
cuma gak pernah komunikasi 
sama sekali, kaya pulang aku 
pergi sendiri, pergi diantar itu 
kaya sebagai pengantar pulang 
saya naik angkot, saya dirumah 
yaudah. 

   

Jadi kaya gak pernah 
ngomong-ngomong 
cerita gak? 

Enggak, saya dirumah ngerjain 
tugas rumah saya. Saya masak 
terus masuk kamar. Gak ada, 
mama saya pisah lagi kan sama 
yang ini. Terus semenjak itu 
dia kembali seperti dulu, mama 
saya kembali seperti dulu. Kalo 
dulu memang kami kaya teman 
sih, gak kaya orang kalo orang 
liat aja bukan kaya ibu sama 
anak, tapi kaya lebih sering 
berbagi cerita semenjak itu 
sampai sekarang mama saya 
kembali seperti dulu lagi. Saya 
komunikasi tiap hari. 
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Maaf ya 
sebelumnya, 
orangtuamu itu 
bercerai ketika kamu 
umur berapa? 

Kalo saya waktu itu umur 5 
tahun 

   

Terus mama 
menikah lagi itu 
umur? 

Kelas 4 SD kalo enggak salah, 
atau kalo enggak kelas 3 SD. 

   

Terus setelah itu 
mama? 

Terus waktu kelulusan mama 
cerai lagi. 

   

Jadi selama berapa 
tahun ya itu? Jadi 
selama bertahun-
tahun kamu gak 
cerita-cerita ? 

Enggak, cuma sebatas kaya 
minta uang sekolah, minta 
uang jajan dan kaya cuma 
tanya “kamu udah makan 
belum?” udah deh gitu aja. 

   

Ooo, kalo hubungan 
sama suaminya ? 

Ya enggak, saya membatasi. 
Saya yang membatasi diri, 
karena saya yaa... tapi kalo 
sama adek saya, saya dari kecil 
saya yang urus adek saya. 
Mama saya kan kerja bapak 
saya juga kerja, om saya juga 
kerja jadi saya dirumah aku 
sama adekku kan.  

   

Cewek juga atau? Cewek     

Kamu masih sering 
gak sih hubungan 
sama ayah 
kandungmu?  

Aaaa saya bahkan gak pernah 
ketemu, gak pernah ketemu 
lagi sama ayah kandung 
semenjak umur 5 tahun, gak 
ada komunikasi, gak tahu 
kontaknya. Tapi saya tau dia 
ada di semarang, dia pelaut di 
semarang  

   

Ini umur 18 tahun? 
Berati sudah 13 
tahun gak bertemu  

Iyaa 13 tahun. Bahkan waktu 
saya berangkat kuliah, mama 
saya kaya “kamu ngapain bisa 
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disemarang?”  

Loh kenapa? Karena ada papa saya, karena 
dia berfikir kan udah gak ini 
tapi kalo tiba-tiba minta hak 
asuh. Tapi kan saya sudah 
besar yaudahlah. Saya kuliah 
disini gak ada niat apapun, 
kalopun ketemu ya sudah 

   

Berarti papamu 
menetap di 
semarang? 

Papa saya pelaut jadi gak 
menetap tapi istri sama 
anaknya ada disini.  

   

Terus kamu pernah 
gak sih mencoba 
buat cari kabar 
papamu gitu? 

Enggak, karena emang hilang 
kontak. Tapi papa saya kalo 
pulang, saya kan orang pangkal 
pinang terus pindah ke balai 
karimun, saya tiap lebaran 
biasanya kan pulang, saya kan 
islam. Mama saya bilang kalo 
ada temenya papamu yang cari 
dirimu. Papa saya ada 
usahanya nyari. 

   

Terus sebelum 5 
tahun itu TK ya?  

Itu kayanya saya gak sekolah 
deh. Saya langsung TK B. 

   

Kalo penilaian 
waktu udah gede ya, 
penilaianmu tentang 
orang tua sebelum 
dan sesudah bercerai 
apa?  

 

 

Dulu ya waktu masih SMK 
saya masih kaya naruh..ehh 
dari SD aja deh, saya berfikir 
“kenapa orang lain ngambil 
rapot selalu orangtuanya, 
sedangkan saya sama mama 
saya”. Saya pernah berantem 
sama mama saya hanya gara-
gara rapot, saya gak mau 
ambil sendiri. 

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 
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 Cuma kaya gitu, tapi abis itu 
saya berfikir lagi saat besar. 
Ohh yaudah saya punya 
mama berarti ya mama itu 
yang jadi ayah saya jugakan 
yaudah. Lanjut SMK itu 
kaya masih masih benci sama 
ayah kaya “kenapa sih dia 
ninggalin saya?” tapi pas 
saya kuliah, saya berfikir lagi 
“ngapain saya naroh benci 
sama orang tua saya, 
sedangkan saya bisa buktiin 
dengan prestasi saya” kaya 
gitu. 

KO Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Terus yang kamu 
inget hal-hal yang 
sering kamu lakukan 
dulu sama mamamu 
apa?  

Saya kalo tidur sama mama, 
saya apapun kaya..saya tipe 
orang yang mendam gitu kan. 
Ada masalah saya pendam, 
nilai saya turun saya diam, 
saya nangis pokoknya. Saya 
kaya gitu tapi sekarang enggak. 
Mama saya peka, jadi kaya dia 
lihat anaknya pulang sekolah 
disuruh makan gak mau dia 
bakal nyamperin. Ya kaya 
tanya “kamu ngapain? Kamu 
kenapa disekolah? Nilai kamu 
pasti turunkan?” mama saya 
sih gak pernah untuk bilang 
“kamu harus dapet nilai, nilai 
kamu harus bagus” tapi dia 
selalu bilang “kamu ada dalam 
posisi yang bawahpun yang 
penting kamu tetap berusaha” 

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 
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kata dia kaya gitu, jadi saya 
inget semua seperti itu. Kami 
tiap hari sama-sama, mama 
saya kerja dari pagi sampai 
malam sore.  

Mamanya kerja 
dikantor atau?  

Enggak, dia kerja kaya 
karyawan toko buku gitu. 
Jadikan namanya ikut bos gak 
tau pulangnya kapan, jadi 
mama saya jarang masak, jadi 
yang masak saya itupun kalo 
adek saya gak les. Tapi kalo 
adek saya les, saya dirumah 
cuma duduk, males. Mamanya 
saya tiap malem selalu 
nyempetin keluar makan, dia 
selalu nanya-nanya saya sama 
adek saya. Misal adek saya 
punya cerita dengerin, nanti 
saya dengerin atau saya usulin 
kalo gak gantian, mama saya 
cerita kaya kerjaannya gimana.  

   

Berarti sharing-
sharing terus ya ? 

Iyaa, sampai kuliah lewat 
telpon atau videocall. 

   

Tadikan kamu bilang 
dulu kalo mama 
papamu kerja, terus 
sekarang adekmu 
sama siapa? 

Dia itu ombang-ambing 
sekarang, dia udah besarkan. 
Dia les, ikut kegiatan di school. 
Jadi kadang-kadang pulang tuh 
misal lagi gak ada kosong dia 
ditaruh dirumah sendiri, mama 
saya kerja dia dirumah nonton 
tapi kami gak kasih untuk 
hidupin gas pokokya dirumah, 
sama kaya saya dulu. Dulu 
sebelum saya ada adek kaya 
gitu sama mama. Karena gak 
mungkin bawa ke tokokan. 
Kalo dia les ya ditempat les, 
nunggu mama saya pulang. 
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Biasanya kalo 
mamamu pulang 
kerja jam berapa? 

Paling jam 5 atau 4 paling telat 
jam 6 gitu.  

   

Kerjanya dari jam 
berapa? 

Dari jam 8    

Terus kamu paham 
gak sih kenapa orang 
tuamu bercerai? 

Kalo pertama saya paham 
karena mama saya selalu 
bilang...mmm ribet sih 
kasusnya soalnya kaya 
dikejar-kejar gitu lo hak 
asuhnya, jadikan otomatis 
saya paham. Tapi kalo yang 
kedua saya gak paham 

KO Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Kamu dikampus 
punya banyak temen 
gak sih? Atau temen 
deket di kampus atau 
di sini? 

Kalo di kampus saya 
berteman semua, kaya saya 
membatasi diri dari hal yang 
negatif cuma saya kaya 
mikir, kalo saya terlalu... kita 
kan gak tau teman seperti 
apa, saya disini kan jauh-
jauh untuk bener-bener 
kuliah soalnya saya mikir 
saya punya mama sama 
adek. Kalo saya gagal 
gimana adek sayakan? 
Malulah pasti, jadi saya pikir 
kalo aku kebanyakan main 
atau saya nanti ketemu 
teman yang gak baik yang 
gak searah itukan otomatis 
niat saya berubah 
haluankan. Jadi saya gak 
mau kaya gitu, saya tetep 
berteman sama siapapun 
cuma untuk pergi jalan-
jalan... saya lebih sering 
diasrama sama temen-temen 
asrama, kalopun pergi luar 
itu kaya dalam rangka kerja 
tugas. Saya memang 

TS Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+ 
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orangnya jarang keluar sih.  

Tapi kalo sama 
temen-temen yang 
lain itu hubungannya 
kaya gimana? Baik 
atau? Kaya 
seminggu gitu keluar 
atau gimana  

Ya kadang keluar apalagi 
namanya kuliah juga jenuhkan. 
Nah saya ajak keluar pergi aja 
kemana gitu.  

   

Sama temen-temen 
ini juga? 

Ya kadang temen-temen yang 
ini juga kadang temen kelas 
kalo mereka juga lagi suntuk. 
Namanya kuliah hahaha  

   

Terus kamu seberpa 
sering atau seberapa 
interaksi dengan 
mereka?  

Hmmm yang mana? Di sekolah 
atau diasrama? 

   

Yang dikuliah atau 
disini deh  

Kuliah sering interaksikan 
karena kita kan satu kelas terus 
kita kalo ada butuh kalo gak 
ngerti sesuatukan selalu nanya. 
Cuma memang saya kaya 
orang ngelihat saya diam. Saya 
lebih sering duduk dipojok 
karena memang enakkan, jadi 
mungkin mereka sungkan. 
Saya ngerasa mereka itu 
sungkan sama saya karena saya 
lebih banyak diam. Tapi 
sebenernya kalo dikelompok 
atau gimana saya selalu ngasih 
usul gimana, sebenernya kalo 
udah deket saya gak diam. 
Kalo di asrama ya anak asrama 
teriak-terikan kan biasa. 
Interaksinya kan aneh  

   

Apalagikan 
hitungannya sudah 
satu atap kan ya? 

Heem. Tinggal buka pintu aja     
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Tiap hari ketemu  

Kalo kamu ikut 
organisasi gitu? 

Kalo organisasi enggak, kalo 
kepanitiaan iya.  

   

Ikut apa 
kepanitiaannya? 

Saya ambil yang univ SSC 
yang wacana punya.  

   

Jadi apa? Saya jadi konsum    

Kalo temen-
temenmu yang 
disana deket gak?  

Yang dimana?    

Yang di univ tadi 
kepanitiaan  

Deket, karenakan panitia harus 
komunikasi, kalo semua 
gagalkan. 

   

Jadi hubungan sama 
mamamu baikkan? 

Iya baik kok aman. Kalo 
berantem ya wajarlah, biasanya 
kan kita orang tua semuakan 
waktu kuliah kita beda sama 
waktu sekolah, kaya kuliah gak 
tetap kadang sampai malam 
kadang dari pagi sampai 
malam gak bisa ini. Dulukan 
semester 1 saya masih bisa tiap 
hari telponan, kalo gak ya 
ngabarin walaupun mama saya 
sudah tidur selalu angkat 
maksudnya bangun. Nah tapi 
kalo semester 2 sayanya yang 
susah kan dihubungin. Mama 
saya sampai telpon anak 
asrama satu-satu sampai suster 
kadang ditelponin. Mama saya 
itu takut pulang malam dan 
jalan pulang kebawah 
gelapkan. Jadi mama saya itu 
takut kaya tadi malem panitia 
sampe setengah sepuluh.  

   

Ohh yaa?  Iyaa, bukannya gak mau ijin 
tapi karena memang waktu itu 
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bagianku lagi kosongkan, itu 
deh sampai telpon suster 
sampai telpon temen-temen 
sekamarku dicariin. Yahh 
maklumlah anak, mama saya 
baru lepas saya waktu saya 
kuliah ini. Selebihnya sama 
mama lengket kaya anak ayam. 
Hehe  

Terus kalo dirumah 
cara didiknya 
mamamu gimana? 

Mama saya?    

Iya, kadang kan kaya 
demokrasi gitu kalo 
misal mau ambil 
keputusan pasti 
sharing dulu sama 
anaknya gitu.  

Ya mama saya kalo ambil 
keputusan dia selalu nanya 
saya 

   

Jadi minta pendapat 
gitu ya? 

Hmmm, seandainya nih kaya 
misal beli sofa, “sofa ini mau 
diganti terus menurutmu 
gimana?” nanti misal saya gak 
setuju, ya walaupun ujung-
ujungnya tetep diganti tapikan 
tetep bilang “kenapa gak 
setuju?” kadang adek saya juga 
ditanya walaupun dia 
sebenernya gak ngerti, gak 
terlalu ngerti jugakan. Dia 
sibuk dengan dunianya sendiri, 
kalo untuk yang lain sih 
enggak, kaya misal dia marah. 
Dia lebih sering diemin kalo 
lagi marah biar reda dulu, nah 
itu baru dia nanya. Sama sih 
kalo sifat mamaku sama aku 
tuh kaya aku marah aku diam. 
Nanti habis itu baru tanya 
“kenapa kamu marah?” kalo 
dulu sih mama saya keras, 
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maksutnya masih main tangan 
terakhir SMP. Itu dia masih 
main tangan habis itu kalo 
semenjak saya SMK dia kaya 
berfikir baru gitu ya. Menurut 
dia itu kamu itu udah besar 
buat apa ya jadi terserah 
dirimu, mana yang penting atur 
dirimu sendiri. Nah terbukti 
saya waktu di SMP itu kaya 
belajar malas tapi setelah SMK 
itu kaya pembaharuan otak 
gitu. Hahahaha  

Udah bisa mikir 
sendiri gitu yaa? 

Iyaaa, adek saya juga gitu sih 
sama gak beda-bedain.  

   

Kalo mamamu ini 
umur berapa ya? 

Umur 41 kayanya, masih muda     

Mmm, sebelum dan 
sesudah orang tua 
bercerai, mamamu 
ada perubahan gak 
sih cara mendidikmu 
gitu atau dari dulu 
kaya gitu terus? 

Ya ada perubahan, yang saya 
lihat ya dari dulu ada 
perubahan besar dan setiap 
jenjang ada perubahan 
walaupun gak terlalu besar atau 
besar itu pasti ada. Misal dari 
SD ya, SD sih dia memang 
melatih saya keras. Waktu SD 
cuma berdua aja, belum ada 
adek saya, ya kalo pergi sendiri 
kaya diajarkan pulang sendiri 
kalo gak tau jalannya tanya. 
Dulu kan masih buta jalan 
“kamu kalo gak tau jalan kamu 
harus berani tanya, mama gak 
bakal jemput” dia suruh saya 
jalan dari sekolah ke tempat 
kerjanya. Habis itu nanti baru 
diantar ke rumah. Hahahaha  

Kaya gitu didik mama saya  

   

Jadi biar anak 
explore sendiri gitu 

Heem, kamu harus bisa 
tanpa mama walaupun masih 
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yaa? kecil. Mama sih ngeri karena 
takut ada penculikannya. 
Semua kalo masih kecil, 
kamu gak hatus dibelakang 
mama terus bahkan kamu 
bisa maju didepan mama 
kata dia. Jadi jangan terpaku 
sama mama kata dia. Kaya 
gitu aja sih, adek saya juga 
sama sampai sekarang diajarin 
gak ada perbedaan untuk 
jenjang setiap jenjang, berubah 
karena saya makin besar. Nah 
kalo sama adek saya sama 
waktu saya kecil. Cuma 
bedanya kan dulu kami kaya 
susah gitukan, makan aja 
susah. Kalo sekarang ekonomi 
makin bagus nah adek saya 
hidupnya gak kaya saya dulu 
cuma penerapannya sama.  

yang 
memeng
aruhi self 
efficacy 

Jadi sekarang kamu 
tinggal bertiga aja?  

Iya bertiga    

Dari dulu sampai 
sekarang, 
keberhasilan atau 
prestasi apa sih yang 
sudah kamu dapet?  

Kalo SMP itu saya masuk 
sepuluh besar cuman saya kaya 
lebih gak aktif sih, kan waktu 
SMP saya merasa “ahh udahlah 
masih smp” kaya ya masih 
fase-fase yang males-
malesnya. Nah setelah SMK 
mama saya ngelepasin saya 
“kamu mau jadi apa terserah, 
mama gak bakal nyuruh kamu 
kaya gini kaya gini” saya 
berpikir kapan lagi dan saya 
gak punya waktu banyak, 
saya makin besarkan. Saya 
kapan mau bahagiain 
mama? Mama saya cuma 
satu loh, hehehe kita gak tau 
kapan umurkan, kita 
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bukannya nyumpahin kita kan 
gak tau umur mama saya 
sampai kan. Nah dari situ saya 
mikir saya harus belajar, saya 
gak belajar saya dulu tipenya 
nekan banget sampai akhirnya 
mama saya marah-marah.  

Oh yaa? Hehe  Iyaa, dia ngelihat belajar 
seneng tapi kalau melihat 
makin terlalu nekenkan dia 
takut jugakan malah stres. Dari 
situ saya enggak ngepres 
cuman saya tetep belajar dari 
situ saya megang ranking 
satu dari kelas satu sampai 
kelas tiga. Waktu lulus saya 
juara dua lumayanlah. Nah 
dari situ mama saya ngerasa 
“oh kamu bisa sebenernya 
cuma kamu pengen dikasih 
stimulus yang lebih, mamaku 
mikir aku bisa cuman selama 
ini aku cuman diem-diem. 
Nah dari situ mamaku tanya 
“mau kuliah atau enggak?” 
pertamanya saya milih kerja, 
kenapa saya milih SMK dulu 
karena saya mikir saya lulus 
langsung kerja biar gak 
ngerepotin mama. Tapi saya 
mikir sekarang makin tahun 
lulusan S1 aja gak ada yang 
dapet kerja apalagi cuma 
lulusan SMKkan saya mau 
kasih mama makan apa, 
adek saya masih kecil terus 
saya mikir yaudah saya 
kuliah. Pas saya kuliah mama 
sayapun gak ada kaya gimana 
itu, apalagi biasanya masuk 
psikolog dianggap kaya 
gimana gitukan, diremehin 
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juga waktu ambil psikologi 
sampai mama saya sampai gak 
ada respon “terserah kamu, 
kamu yang jalanin kamu yang 
punya niat” pas itu 
(pendaftaran) reguler pasti kan 
berat bangetkan apalagi mama 
saya. saya punya akademik 
yang bagus SMK kenapa gak 
saya gunain. Saya ambil 
jalur prestasi, saya daftar 
seperti beli formulir pakai 
uang jajan sendiri, sampai 
saya ke jogja nyari gimana 
pokoknya saya dapet. Mama 
saya biarin “kamu mau kuliah, 
kamu cari sendiri beasiswany 
biar kamu tahu gimana susah” 
jadi kalo waktu daftar susah 
pasti kan waktu kuliahnya 
bener-bener. Mama saya 
nyuruh saya susah-susah, itu 
bener-bener uang tabungan dan 
jajan saya habis sampai 
akhirnya dia beberapa uang 
untuk daftar itu. Nah dari situ 
saya tahu mama saya nyuruh 
bersusah-susah gitu kan karena 
nyari uang gak gampang 
kasihan orang tua juga.  

Terus kamu masih 
inget gak sih 
kenangan atau 
kejadian indah pada 
waktu dulu? SD, 
SMP, SMA gitu  

Kenangan apa?    

Apa aja yang indah, 
seneng yang bener-
bener kaya terekam 
dimemorimu gitu  

Mmmm kalo SD saya lebih 
banyak sedihnya, karenakan 
baru pertama pindah kotakan. 
Otomatis kaya ekonomi dari 
bawah dan itu kami gak punya 
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apa-apa bahkan saya punya 
baju hanya beberapa lembar. 
Dari situ saya tahu kalo hidup 
itu seperti ini, mama saya 
selalu bilang “kamu jangan 
pernah lupa dulu kamu hidup 
sampai sekarang, mentang-
mentang sekarang sudah bagus 
terus kamu lupain” saya selalu 
inget kaya susah-susahnya 
hmm ya taulah tapi pas SMP 
saya putus komunikasi sama 
orang tua saya udah dari SMP, 
kalopun komunikasi hanya 
gara-gara adek saya kalo gak 
ya karena uang sekolah kaya 
gak ada yang bagus gitulah 
saya sendiri. Pas SMK kan 
mama saya liburnya kan cuma 
hari minggu kan sabtunya dulu 
belum libur, mama saya selalu 
ajak “kamu mau gak kita pergi, 
kita ke pantai atau kemana 
gitu” walaupun hal kecil 
menurut orang lain tapi 
menurutku itu hal yang luar 
biasa besar karena saya tau 
mama saya capek, saya capek, 
adek saya capek sekolahkan 
udah tugas banyak dan mama 
saya banting tulang dari senin 
sampai sabtu sudah luar 
biasanya capeknya dan gajinya 
gak seberapa menurut saya. 
Nah tapi dia masih nyempetin 
setidaknya untuk keluar ngajak 
anaknya, semenjak saya SMK 
mama saya menabung bukan 
nabung sih tapi penghasilannya 
disisihkan. Tiap libur sekolah 
diajak kami, nahh iya hal yang 
paling mengesankan waktu 
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saya naik kelas tiga SMK itu 
saya pergi. Kan itu saya sudah 
bilang mau kuliah kelas dua 
karena kan gak bisa tiba-tiba 
kan gitu, kan kita harus 
ngerancang. “di jogja mau 
dimana?” saya bilang saya mau 
di sanata dharma, nah dari situ 
saya tanya responnya emang 
lama banget maksutnya 
keputusan finalnya gitu. Tapi 
dia ternyata liburan ngajak ke 
jogja, pas di jogja dia bukan 
untuk liburan tapi untuk survei 
lingkungan di sana itu kaya 
gimana. Dia kan emang dari 
awal gak mau ngelepas, dia 
kan takut anaknya lepas 
maksutnya kan dia gak bisa 
memantau anaknya secara 
deket kan. Nah dari situ dia 
kaya nanya lingkungan sama 
orang tua-orang tua kakak- 
kakak tingkatku yang udah di 
sadar itu. Dia nanya gimana 
lingkungannya, ternyata 
dibelakangku usahanya ada 
saya kira dia kaya udahlah 
ngelepasi saya gitu aja. 
Ternyata dari situ saya ngerasa 
“ohh mama saya sebenarnya 
baik cuman memang cara 
didiknya kaya gitu” saya 
ngerasa bahagia banget, cuman 
itu yang paling berkesan sama 
yang tiap minggu itu kan 
memang. Kalo misal gak hujan 
pergi jalan-jalan, kalaupun 
hujan kami tiap malam minggu 
di kasih lihat buat beli kaset, 
minggunya bisa nonton. 
Walaupun gak bisa masak yang 
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penting ada waktu.  

Terus kenapa kamu 
gak jadi di jogja?  

Saya di jogja dapetnya BK     

BK?  Bimbingan konseling, saya gak 
mau saya kekeh sama 
psikologi.  

   

Terus kamu akhirnya 
daftar disini?  

Iya itu guru saya yang bilang, 
saya sama sekali gak tau 
semarang pertamanya. Kaya 
saya malah menjauhkan kata 
dari semarang itu karena mama 
saya. Mama saya itu takut gitu 
loh, saya juga gak ada ancang-
ancang buat tinggal di 
semarang. Terus tapi saat 
guruku bilang itu kan ada tekat 
yang besar buat masuk 
psikologi kan, saya masukin 
tapi saya ngomong sebentar 
sama mama saya. Tapi 
responnya itu lama juga sih, 
ujung-ujungnya “yaudah kalau 
kamu pengen disemarang” 
gitu.  

   

Terus respon atas 
keberhasilan waktu 
SMK dapet ranking 
terus itu apa? 

Pertama saya gak berniat 
untuk mendapatkan ranking 
itu karena saya mikir saya 
sekolah yang bener saja saya 
bisa jadi orang, gitu aja 
sudah bikin mama saya 
bangga tapi pas pembagian 
mid ya kaya saya gak deket 
gitu sama temen saya, 
langsung klop gitu kan dia 
ranking satu saya ranking 
duanya bedanya cuma 0,1 
aja gitu kan kaya saya itu 
bisa kenapa saya gak belajar, 
dari situ saya belajar dari dia 
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maksutnya saya sama dia 
bersaing tapi secara sehat 
dan kami bersahabat sampai 
sekarang, dia gak tau saya 
dia ngasih tau begitu juga 
sebaliknya. Dari situ saya 
kaya bersaing walaupun 
berteman saya bener-bener 
termotivasi dan saya pernah 
sakit sampai satu bulan gak 
bisa masuk sekolah dan bisa 
jalan kan. 

Sakit apa? Hahaha itu sakit tifus, malaria 
itu dirumah sakit udah bener-
bener gak bisa, susah untuk 
jalan kan, ujianpun di rumah 
sakit dapet dispensasi. Gurunya 
ya bilang “ya sayang kalo 
misal ngulang kelas lagi” aku 
itu udah histeris pasrah banget. 
Mama saya bilang “kamu gak 
usah mikirin nilai kamu, yang 
penting kamu sembuh kak 
kamu sehat. Kamu gak kasihan 
sama adekmu, lihat tuh 
adekmu gak ada yang jagain 
kan” ya mama saya orangnya 
kaya gitu nasehatin tapi ada 
bercandanya. Nah dari situ 
saya mikir “yaudahlah saya 
minta temen saya buat ngajarin 
saya, kaya jadi guru ada papan 
tulis gitu. Dirumah sakit saya 
belajar jadi kan saya dibantu 
kalo gak tau saya tanya ke 
mereka. Mereka juga mau 
sampai nginep dirumah sakit” 
nah saya kebetulan dapet 
sahabat yang enakan dari situ 
saya gak berharap nilai saya 
bagus tapi pas masuk rapot, 
rapot saya ternyata mencukupi 
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buat dapet ranking satu. Kaya 
dari situ saya belajar ternyata 
gak harus kita ngepres yang 
penting kita punya niat, kamu 
punya usaha dan jangan lupa 
ya kamu darimana asalnya 
doanya ya kan. Dari mulai itu 
saya kaya yaudah saya gak 
pernah belajar dari mid 
semester kadang mama saya 
sampai marah-marah “kenapa 
kamu jadi gak belajar?” itu 
cara saya gak belajar di 
hadapan mereka, tapi saya 
belajar di belakang mereka jadi 
kaya saya gak buat tekanan 
bagi adek saya, nyontohin 
saya, saya juga gak menekan 
saya takut sakit tapi saya tetep 
belajar dan itu memang mereka 
kadang melihat saya gak usaha 
sama sekali hahaha ya itu cara 
saya untuk nenangin mereka. 
Ya namanya seorang kakak 
jadi panutan adeknya, adek 
pasti termotivasi sama 
kakaknya kalo kakaknya keras 
belajar pasti dia ikut, saya gak 
mau adek saya keras belajar 
walaupun saya pengen adek 
saya masuk sepuluh besar tapi 
saya gak pernah maksain 
karena saya gak mau dia stres, 
ya taulah dia masih kecil masa 
stres hahaha 

Jadi mencontohkan 
aja ya biar di contoh 

Iyaaa    

Terus selama ini dari 
kamu kecil sampai 
sekarang, hal-hal apa 
yang telah kamu 

Yang ?    
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lalui?  

Yang bikin kaya 
kamu terekam di 
memorimu gitu, baik 
atau buruk  

Itu dari kecil kan saya dulu 
tinggal di kontrakan, saya 
kan agama katolik. Pertama 
kali ke bangka saya nginep di 
keuskupan, dulu saya masuk 
sekolah negeri deket 
keuskupan tapi karena saya 
gak bisa bahasa bangka, saya 
pulang nangis saya gak 
ngerti bahasanya dan dari 
situ saya di masukin ke 
theresia 1 itu kan punya 
katolik dan pakai bahasa 
indonesia. Saya kaya mau 
udah putus sekolah, saya dari 
SD di bangka itu dari kelas 2, 
kelas 1nya saya di bekasi, saya 
merantau kemana-mana. 
Waktu di keuskupan mama 
saya masih susah-susah, mama 
saya masih kerja. Dulu kan ada 
telkom yang wartel itu, mama 
saya masih kerja disitu, terus 
masih sampingan di toko 
makan. Masih ada toko 
makannya sampai sekarang. 
Nah itu mama saya kaya masih 
susah untuk biayain saya, yang 
biayain saya itu keuskupan. 
Dari situ mama saya udah 
mulai bisa nih walaupun gak 
seberapa. Mama saya kan gak 
mau ketergantungan sama 
keuskupan kan, tapi biayanya 
masih di biayain sama 
keuskupan kan susteran. Saya 
tetep sekolah disitu tetapi 
mama saya mau pindah dari 
keuskupan. Kami ngontraklah 
kecil-kecilan gak kaya 
ngontrak juga sih, bukan 
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ngontrak. Mama saya kerja 
sampingan dimana-mana 
kebetulan ada pemiliknya 
nyuruh tinggal ditempatnya, itu 
masih susah, tempat tidur aja 
gak ada, lemaripun juga gak 
ada,  lemarinya pake meja 
pingpong dan wc nya juga gak 
ada. Mandi itu harus pagi-pagi 
kalo didepan rumah pake 
ember. Dari situ saya gak 
pernah mempermasalahkan, 
saya tau mama saya, mama 
saya sudah berusaha sebaiknya, 
saya harus ada prestasi bagus, 
kan saya masih punya mama 
yaudahlah. Dari situ saya 
mmm itu mulai naik-naik tapi 
pindah-pindah sih sampai 
ngontrak. Mama saya punya 
rumah sendiri itu saat saya 
SMK kelas 1, itu dia udah 
mulai nyicil walaupun masih 
subsidi. Nah selebihnya kami 
ngontrak, tau kan dari ekonomi 
baik ehh dari buruk sampai 
baik, bahkan saya pernah 
mama saya belum pulang 
karena banjir, mama saya itu 
dulu kerja di tempat toko yang 
sama itu sampai kadang kalo 
musim buku jam 8an kan. Itu 
sudah jam 8 belum pulang, 
saya sudah lapar, saya gak bisa 
masak dulu mama saya juga 
gak ada persedian makan, kami 
juga masih tingal dikos-kosan. 
Anak kos-kosan anak muda 
lagi hahaha gak ada perhatian 
dari anak muda kaya lo lo gue 
gue.  
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Ohhh, bodo mata 
gitu yaa haha  

Saya gak bisa minta tolong 
sama siapapun, ya mau gimana 
lagi mama saya titipin pesan ke 
tetangga saya dan kebetulan 
lewat dia bilang disuruh makan 
nasi pake air dulu. Kalo dulu 
apapun mama saya ngomong 
saya turutin hehehe, walaupun 
enak gak enak tetep saya 
makan. Waktu mama saya 
pulang bawa nasi goreng dan 
itu masih di bagi 2 untuk kami. 
Bahkan saya sengaja 
kenyangin, 2 3 suap saya 
bilang ke mama saya “saya 
kenyang” padahal saat itu saya 
sangat lapar, biar mama saya 
makan maksutnya kan cuma 
satu bungkus nasi goreng itu 
gak kenyang kak, dia yang 
kerja 1 hari fullkan yaudah dari 
situ belajar tiap hari saya 
bilang kaya gitu. Saya 3 
sendok sudah bilang kenyang, 
mama saya sadar dia paginya 
selalu beli telur kukus, disana 
itu ada kak telur yang kaya 
gitu, dulu sih tapi sekarang 
sudah gak ada lagi itu dulu tiap 
hari jual dan dia tiap hari selalu 
beli, selalu masukin dalam ke 
tasku tanpa sepengetahuanku 
tapi aku tu tau itu mamaku. 
Tapi kami kaya ngorbanin satu 
karena dulu kan ekonomi 
masih sangat-sangat....bahkan 
untuk makan susah. Saya 
masih ingat dulu saya dan 
mama saya pergi ke tempat 
sampah buang sampah dapat 
handphone, handphone nokia 
yang kecil dulu. Dari situ saya 
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bisa kontak-kontakan dengan 
mama saya. Kalo untuk yang 
SMPnya sih, saya bukannya 
jaga jarak sama mama dan 
bapak saya tapi saya merasa 
marah, karena saya merasa 
marah perhatian mama saya 
terbagi. Kita waktu SMP 
masih susah walaupun udah 
maju pesat ekonomi kami, 
cuma “kenapa saat ekonomi 
kita udah naik, maksutnya 
sudah membaik, udah 
ditingkat sederhana mama 
malah kaya menjauh dari 
saya” padahal waktu SMP 
itu saya merasa saya bener-
bener kaya aku butuh mama, 
maksutnya aku baru 
kaya...bayangin aja kita yang 
dari SD baru tiba-tiba masuk 
SMP kelas 1 itu tuh kaya 
gimana gitu kan. Saya mau 
cerita apapun pengalaman 
saya, dari saya masuk 
sampai saat lulus SMP itu 
saya gak bisa cerita sama 
mama saya. Tapi mama saya 
kaya gak punya waktu, dia 
waktunya seorang istri untuk 
suami. Nah saya kan kayak 
mereka menganggap saya 
apa? Maksutnya saya pulang 
sekolah saya tetep kerjain 
tugas rumah, selama ini 
mama saya kerja mama 
suruh saya kayak nyuci, 
ngepel segala macem, masak 
saya. Mama bukannya gak 
bisa masak, bisa masak tapi 
gak punya waktu. Saya tetep 
kasih dia pulang mereka 
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selalu aku sediakan kopi, teh 
dan segala macem cuman 
saya gak ada ditempat itu 
dan saya kayak ngerasa saya 
butuh orang yang mmmm 
bisa nampung cerita saya. 
Nah saya gak bisa, setiap hari 
saya nulis buku. 

Diary gitu ya ? Heem...setidaknya saya 
kayak gak mendem terlalu 
banyak, kalo mendem terlalu 
banyak ya lama-lama stres 
juga kan kak hehehe. Kalo 
kaya gitu kan pasti akademik 
kita kan turun juga, saya 
kayak gak punya siapapun, om 
saya itu tipe orang yang dingin 
tapi dia sayang sama saya, saya 
kan gak enak juga sama dia, 
masak iya saya cerita sama om 
saya, saya cewek kan aneh 
juga. Terus saya kan gak 
mungkin cerita sama nenek 
saya jauh dan nenek saya juga 
sudah tua juga takut kepikiran 
nanti malah bisa marahin 
mama saya, saya gak tega. Nah 
adek saya masih kecil gak 
mungkin kan, yaudah jalan 
satu-satunya harus nulis buku 
deh tapi itu tetep aja gak plong 
kan. Dari situ pas kelas 9 akhir 
saya bilang kak, dia manggil 
saya kakak kan. “kak, mau 
pisah” terus aku bilang kan 
“terserah, asal itu baik dan 
adek harus saya” ya gimana 
dari kecil adek saya yang 
ngurus dari dia lahirkan, 
cuman ya kayak yaudah yang 
penting adek ikut saya 
pokoknya, saya gak mau tau 
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gimanapun kalian itu urusan 
kalian dan aku gak mau karena 
saya masih punya beban sama 
orang tua kandung saya kan, 
gak mau nambah beban lagi 
gitu kak. Saya mikir adek tapi 
sebenernya kemarin bilang ke 
mama saya “kenapa gak 
dipikirin dulu?” saya udah 
ngerasain broken home jangan 
adek saya ngerasain lagi, dia 
masih kecil. Ternyata dia 
sekarang tumbuh jadi, 
maksutnya dulu itu milih-milih 
gitu tapi sekarang semenjak 
pisah orangnya itu lebih 
ekspresif, kayak dia itu 
menerima apa adanya dia. 
Kayak dulu dia gak mau sama 
orang ini sekarang dia belajar 
buat menerima orang itu, dia 
sendiri saya gak pernah kasih 
tau. Bahkan saya gak pernah 
bilang “kamu gak punya 
bapak, kamu harus jadi kaya 
gini kaya gini enggak” karena 
masih kecil yaudahlah nanti 
besar kan tau sendiri tapi 
sekarang malah dia kaya lebih 
ekspresif dan belajar sendiri, 
saya juga bingung ini anak 
kenapa jadi kaya gini kan. 
Kadang mama saya selalu 
bilang “kamu gak boleh benci 
sama bapakmu walaupun kami 
pisah” ya mungkin anak kecil 
bisa menilai juga kan kak, kalo 
kita broken home pasti tau, 
mereka melihat 
permasalahannya tapi gak bisa 
mengungkapkannya. Sama 
kayak saya, saya pertama 
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bener-bener takut karena 
takutnya adek saya jadi kayak 
saya, maksutnya bukan dalam 
hal negatif sih cuman kayak 
ngerasa minder gitu kan. 
Pertamanya kan pasti minder 
banget gitu kan “kamu punya 
bapak saya gak punya bapak”, 
saya ngerasa  kayak gitu, saya 
ngerada dia gak mendem, 
bahkan pas pengambilan rapot 
itu saya kadang kalo mama gak 
sibuk sama mama, saya 
ngambil rapot sebagai walinya 
kebetulan sekolahnya itu sama 
kayak aku dulu jadi guru-
gurunya kenal. Itu malah dia 
bahagia banget kalo mama dan 
saya yang dateng sedangkan 
kalopun saya sendirian yang 
dateng atau mama saya 
sendirian yang dateng pasti 
ditanya “kakak mana atau kalo 
gak mama mana?” kalo bilang 
mama kerja yaudah dia bakalan 
yaudah “ayoo kak pergi” dia 
yang nenteng saya malahan, 
dia yang semangat 45 kalopun 
dia gak punya dua orang yang 
lengkap untuk pergi ngambil 
rapot dia untuk tau prestasi dia. 
Itu yang saya ingat bahkan 
banyak yang saya ingat tapi 
kan gak mungkin satu persatu 
di jelasin hahaha  

Dalam kamu 
melewati semua ini 
itu prosesnya seperti 
apa? Jadi kamu 
kayak dari dirimu 
sendiri seperti apa?  

Kalau dulu saya terpukul, jujur 
broken itu gilak banget ya 
minder, terpukul, kita mau jadi 
apa kayak mikir kita mau jadi 
apa, semua punya orang tua, 
nanti kamu dikatain apa, itu 
dulu saya bener-bener marah 
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kayak saya mulai 
membangkitkan semangat 
untuk akademik saya, 
semenjak ada orang yang 
bilang ke mama saya “anak 
kamu cuma satu, anak kamu 
belum tentu jadi orang” dari 
situ saya kayak “kamu itu 
orang luar, kamu gak tau 
perjuanganku dan mama 
saya, kok kamu bisa menilai 
kami kayak gitu” nah dari situ 
mama saya selalu ngajarin 
“kalo kamu dikatain orang 
jangan bales dengan pukulan 
atau segala macem dengan 
tangan tapi balaslah dengan 
kayak prestasimu” dari situ 
saya kaya termotivasi tapi saya 
juga menjauhkan diri tapi saya 
selalu mendapatkan sepuluh 
besar. Tapi waktu SMK saya 
bener-bener menjauhkan diri 
karena kan saya mulai mikir 
dari situ pertamanya saya 
mulai inget-inget kan kak, ya 
masalah rapot kadang juga 
pulang sendiri, pulang jalan 
yang lain di jemput pasti ya 
gimana gitu hahaha. Dari situ 
kayak ada ngerasa sesuatu 
beban yang lepas, yang 
pertamanya ngerasa marah 
sama mama sama bapak itu 
semuanya kayak aku marah 
sama mereka kan, tapi lama-
lama dari semakin umurku 
bertambah gimana-gimana itu 
aku mikir “mereka itu gak 
salah, mungkin itu udah jalan 
pikiran mereka maksutnya kan 
positif kan” nah mungkin 
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mereka ada hal yang gak bisa 
disatuin dan gimana yaa. 
Kebanyakan sahabatku broken 
home dan mereka biasanya 
lebih milih ke jalan yang 
negatif biasanya. Karena 
mindernya itu, saya gak mau 
kayak gitu karena saya 
berfikir saya punya mama 
dan mama saya sudah 
usahain gimanapun biar saya 
masih hidup sampai 
sekarang dan saya kan gak 
mungkin perjuangan, saya 
ngelihat mama saya sendiri 
angkat barang, mama saya 
yang ngurus-ngurus apapun 
yang bisa dia kerjakan pasti 
dikerjakan demi aku. 
Otomatis kita dengan niat 
sendiri bisa ngomong ke diri 
kita “kamu jangan kayak gini, 
kamu jangan kayak gini” 
mama saya gak pernah bilang 
kalo mama saya itu sayang dia 
gak bakal bilang dia mau kamu 
gimana tapi dirimu kamu yang 
lihat mamamu gimana, 
maksutnya kamu ngelihat 
mama kamu sebenernya 
pengen ini kamu harus tau dia 
pengen apa, dia gak pernah 
bilang karena saya sudah lama 
sama dia saya sudah tau dan 
maunya kayak gimana, dari 
situ saya berpikir boleh 
berteman saya gak bakal 
ngikutin mereka saya harus 
dewasa, saya harus jadi orang 
saya gak mau orang hina mama 
saya kayak dulu.  

Sampai sekarang saya untuk 
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maafin orang itu masih susah 
sih jujur, tapi waktu SMK itu 
saya masih mendam kesel 
bukan kesel sih tapi kayak 
bener- bener beban berat sama 
bapak saya, karena saya dulu 
lihat bapak saya selingkuh 
depan mama saya demi 
perempuan lain. Dan saya itu 
lihat sendiri dan kayak saya itu 
satu-satunya kenangan sama 
bapak saya itu yang saya lihat, 
semuanya lupa kak. Mungkin 
aku gak tau ya muka bapak 
saya aja udah lupa sumpah, itu 
kayak aku gak tau aku yang 
melupakannya dengan sengaja 
atau memang karena udah usia 
ya, tapi kayaknya aku mikir 
aku sengaja melupakannya kan 
kayak trauma gitu kan. Aku 
cuman inget satu kejadian itu 
dan itu bener-bener kayak 
mendem di hati yang gak bisa 
kita ungkapkan sama siapapun 
bahkan sama mamaku dn 
waktu kelas 2 itu saya ngelepas 
beban sama mamaku, saya gak 
tau hati mama saya itu terbuat 
dari apa dia bahkan minta maaf 
ke saya di kaki saya dengan 
atas nama bapak saya, sejahat 
apapun dia kayak gimanapun 
dia, dia gak pernah nafkahin 
kamu tapi dia tetep bapak 
kamu mama saya bilang kayak 
gitu. Dari situ saya mikir orang 
baik kayak mama saya 
tinggalin apalagi orang jahat 
kan ya kak, dari situ saya udah 
mulai membuka diri saya, saya 
mau manggil dia dengan nama 
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bapak maksutnya dengan 
embel-embel nama bapak ya 
walaupun saya gak pernah 
ketemu kalopun saya ketemu 
atau dia mau ketemu secara 
baik-baik dengan saya, saya 
bakal menerima dengan lapang 
dada karena dia tetap bapak 
saya. Tapi kalo misalnya dia 
buat masalah terpaksalah saya 
gak mau karena itu bakal 
nyusahin mama saya juga kan, 
dari situ kayak terbukalah 
pikiran kita sampai sekarang. 
Akhirnya aku kayak yaudah 
aku sebenernya masih mikir 
aku masih punya bapak masih 
punya mama tapi selama ini 
yang besarin aku cuman mama, 
lihat aja mamaku ya kayak 
lebih di bawa happy sih 
sebenernya, dari tertekan 
sampai akhirnya kamu 
ngelepasin beban jangan terlalu 
mikirlah kalo mikir pasti gak 
sukses-sukses. 

Terus sampai 
sekarang kamu 
sudah kayak mau 
memaafkan papamu 
gitu? 

Aku udah memaafkan, 
maksutnya ya mungkin dulu 
aku gak bisa maafin tapi 
sekarang aku masih eh bukan 
tapi aku udah tahap dimana 
aku bisa maafin dia maksutnya 
apa yang dia lakuin ke 
mamaku, apa yang udah 
dilakuin sama aku dan 
keluargaku, aku udah maafin. 
Maksutnya yaudah anggap aja 
gak pernah terjadi  

   

Terus kalo kamu kan 
punya kenangan 
buruk nih, responmu 

Responku?     
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saat ngalamin hal itu 
dan tidak sesuai 
dengan keinginanmu 
gimana? 

Iyaaa.. Aku selalu berpikir 
seandainya gak ada 
pengalaman yang gak sesuai 
keinginanku, aku berpikir 
semua hal gak harus sesuai 
dengan keinginanku 
mungkin disaat kita 
mendapat hal yang tidak 
sesuai dengan kita disitu kita 
punya tahap pembelajaran 
sendiri “oh kamu belajar” 
dari sini kamu gak suka 
sama situasi ini kamu harus 
hadapin gimana caranya 
kamu harus menghadapi 
situasi ini.  

Nah disitu kita akan belajar 
gimana caranya hadapain 
sesuatu dan itu bekal kita 
untuk beprestasi. Di 
bandingkan kita menutup 
diri kan “kenapa kaya gini?” 
mendingan kita terima aja 
manfaatnya aja kan ya. Yang 
penting kamu bisa belajar 
untuk ke tahap dewasa, 
kamu bisa punya banyak 
pengalaman yang bisa kamu 
gunain atau kamu ceritain ke 
adek-adekmu dan adek-
adekmu bisa digunakan 
untuk yang lain-lain. 
Daripada kamu marah-
marah gak jelas kan gak ada 
ngubah sama sekali.  

A 
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Terus aaa waktu 
kamu gagal, hal apa 
yang kamu lakukan ? 

Waktu aku gagal? 

 

   

Iyaaa  Pas aku gagal pertama kali 
aku bakal ketawa hahaha.  

   

Kenapa ketawa? Aku bakal ketawa karena 
aku ngerasa bukan ngerasa 
gagal tapi aku merasa 
kemenangan yang tertunda 
hahahahaha. Yaudah kalo 
aku gagal aku ketawa terus 
aku mikir yaudah saat ini 
mungkin aku belum tapi saat 
nanti aku pasti bisa. Ada 
kata “pasti” aku selalu 
nerapin itu, dan harus dan 
kalo misal aku gak bisa saat 
ini aku juga punya waktu 
yang lain-lain. Andai niat 
kamu masih utuh, kalo 
mama tau aku gagal paling 
dia Cuma bilang “gak usah 
dipikirin hidup itu kalo gak 
gagal gak hidup” haha 
katanya gitu gak ada hidup 
yang lurus sesuai keinginan 
itu gak ada.  

O Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Terus permasalahan 
yang dialami 
sebelum orang tua 
bercerai inget gak?  

Hhmmm permasalahan yang 
sebelum konflik mereka?  

   

Enggak, sebelum 
orang tua bercerai 
masih inget? 

Yang orang tua mana nih kak? 
Hehehe  

   

Yang orang tua 
kandung  

Yang orang tua kandung aku 
gak inget sama sekali, setau 
aku tu kami gak ada masalah 
sama sekali kak. Bapak saya 
pelaut aku nih ceritanya dapet 
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dari nenek gak tau sih hehehe. 
Bapak saya pelautkan jadi 
sering pergi jadi di rumah itu 
jarang nah itu kami pernah ada 
mama saya di rumah.... 
namanya pelaut kan 
ekonominya bagus bapak saya 
selalu ngajak saya liburan sama 
mama saya itu kayak anteng-
anteng aja sih menurut saya 
bahkan saya masih nyimpen 
pemberian dari bapak saya 
boneka kecil itu sampai 
sekarang cuman gak tau ya 
tiba-tiba dia pulang bawa 
cewek maksutnya cewek yang 
sekarang jadi istrinya. Gak tau 
tuh katanya ketemunya itu di 
pas jadi pelaut dan aku gak tau 
ya gimana tiba-tiba kayak gitu 
ya dia mama saya 
ngungkapinnya “ya kalo pisah 
ya pisah” gak ada 
permasalahan signifikan sih 
sebelum itu. Kami kata nenek 
dulu itu termasuk keluarga 
yang anteng-anteng aja gak ada 
masalah karena memang jarang 
ketemu kan.  

Biasanya kalo 
melaut berapa lama? 

Kan berbulan-bulan, pulangnya 
berapa bulan sekali  

   

Terus 
permasalahanmu 
setelah orang tuamu 
bercerai ? 

Ya itu jadi minder, malu iya, 
dihinanya iya. Nah terus kaya 
masalah ekonomi aku gak 
terlalu bermasalah karena 
memang dari dulu kecil mama 
saya walaupun saya 
berkecukupan waktu kecil, 
mama saya selalu bilang 
selalu mengajarkan saya 
kaya aa “kamu gak harus 
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ditempatmu sendiri” 
maksutnya kayak kamu 
lingkup yang wahh kamu 
harus pergi ke tempat orang 
lain dibawah kamu dan 
kamu bisa ngerasain apa 
yang mereka rasain. Nah jadi 
waktu ekonomi mama saya 
bener-bener turun yang baru 
merintis dari awal yang bener-
bener kacau itu saya anggap, 
bahkan saya enak-enak aja 
makan nasi sama air jadi saya 
gak terlalu bermasalah 
banjirpun saya tidur di meja 
pingpong gak masalah cuman 
saya ya paling saya 
permasalahin itu ya itu orang 
selalu menghina mama saya, 
walaupun kita masih kecil tapi 
kita dengerkan dan itu kayak 
nylekit banget dihati kan 
nempel banget itu saya “kok 
gini banget”. Mindernya ya itu 
saya kan gak punya bapak 
masih kecil tau kan “kamu gak 
punya bapak kamu gak punya 
bapak” nah malunya itu karena 
saya kayak aa... saya waktu SD 
itu selalu masuk sepuluh besar 
belum apa-apanya to, kamu itu 
gak punya apa-apa gini-gini. 
Waktu saya SD sih pas itu 
nangis pas saya SMP saya 
mulai berpikir kenangan 
saya kayak gitu kan, lha kalo 
saya punya papa saya gak 
mungkin saya kayak gitu 
kan. Saya anggap bercanda 
sih kalo sekarang tapi kalo 
dulu iya kan permasalahan 
yang besar. 
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Kamu itu minder 
dengan pergaulan 
atau minder kenapa? 

Pergaulan saya bagus sih 
dari dulu, cuman saya 
mindernya ya karena itu 
yang soal orang tua jemput 
apa segala macem yang di 
bilang gak punya papa atau 
bapak tapi kalo bergaul dari 
SD sampai SMP kuliahpun 
saya bagus.  

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Kalo mindermu itu 
sampai kapan? 
Maksutnya sampai 
saat ini atau gimana? 

Sampai saya punya adek, 
adek saya lahir. Dari adek 
saya lahir saya gak minder 
lagi karena saya punya adek 
hahahaha. Kalian mau apa? 
Hahaha sejak saat itu saya 
malah gantian ejekin mereka 
malahan karena kan mereka 
ada yang gak punya adek 
saya punya adek, kamu gak 
punya biarpun saya gak 
punya bapak kandung tapi 
saya punya adek saya 
hahaha.  

A Faktor-
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efficacy 

+++ 

Jadi senjata ya? 
Hahaha  

Heemm kak, dari situ saya 
yang lain gak mikir, sampai 
sekarang gak minder karena 
saya percaya saya punya 
mamaku lebih dari apapun 
setiap orang kan beda-beda.  

PS Faktor-
faktor 
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efficacy 
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Terus cara 
mengatasinya semua 
permasalahan orang 
tuamu yang ada 
bagaimana? 

Dari siapa?    

Ya dari orang tuamu, 
ayah atau ibumu cara 
mengatasinya 
bagaimana? 

Kalo mama saya lebih ke kata-
kata sih, maksutnya dia lebih 
memotivasi sih. Misal nih dia 
sakit hati dia nangis aku tau 
dan dia nangis dibelakang 
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saya dibelakang anak-anak 
cuman saya nangis saya diam 
saya gak bantuin dia gimana, 
saya sengaja sih nunggu dia 
reda dulu nanti kan aku 
masih marah tuh sama orang 
kayak gitu misal orang hina, 
dia nangis tapi dia gak 
ngomong nah sama masih 
marah dia deketin saya 
ngomong “dia kan orang luar 
ngomong apapun buktikan 
sama hal yang positif gimana 
yang penting kamu 
membalasnya dengan 
omongan-omongannya yang 
misal jadiin kamu sama 
seperti mereka” terus dari 
situ saya balik nanya lagi 
“gimana mama bisa nyimpen 
segala hal, selama ini saya 
cuman lihat mama saya 
seneng tapi sebenernya 
didalem tuh luar biasa ancur 
adulnya parah pasti setiap 
orang, cuman gimana 
caranya mama bisa tetep 
senyum sama orang lain yang 
ngatain mama” dia gak 
jawab dengan tingkahnya dia 
mengajarkan aku seperti itu. 
Dan dari situ aku “oh 
ternyata ngatasin masalah 
mama itu kayak gini, yaudah 
kita ikutin aja sampai kapan 
orang yang seperti kita 
senyumin pasti akan luluh 
juga kan” dari situ aku kayak 
di pergaulan aku dikatain 
mereka ngatain aku tuh pernah 
SMP aku kayak ya walaupun 
mamaku itu udah bisa mampu 

efficacy 
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beli baju tapi aku lebih suka 
pake baju yang lama yang 
kayak mbeler-mbeler yang 
sobek ya namanya dulu kan 
mainnya main kotor karna di 
kotor-kotor ngapain pake baju 
yang bagus to. Dari situ saya 
sering dikatain “kamu itu gak 
mampu beli baju, kok 
pakaiannya kayak gitu” 
padahal sebenernya aku tuh 
punya baju bagus-bagus di 
rumah  cuman ya itulah, dari 
situ kan mereka hanya melihat 
luarku dia gak menilai 
dalamku, jadi aku belajar 
yaudah kita nunjukin apa 
adanya kita memang sifat kita 
kayak gini apa yang mau 
diubah itu diri kita bukan 
urusan dirimu. Aku mikirnya 
kayak gitu  

Terus makna-
maknamu masa-
masa dari SMP ke 
SMA sampai 
sekarang gimana 
tentang keluargamu? 

Keluargaku? Maksutnya?    

Mamamu gitu, 
makna-maknanya  

Maksutnya?    

Kayak ya kamu 
memandang 
mamamu seperti apa 
? 

Aku gak bisa memandang 
mamaku seorang ibu hanya 
sebagai orang ibu, kan 
karena dia saya anggap 
seorang papa, dia seorang 
ayah, dia seorang teman, 
pokoknya dia paket komplit 
itu mamaku maksutnya udah 
kayak kita gak bisa 
ngungkapkan lagi seberapa 
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sayangnya kita sama dia 
karena iya bahkan mungkin 
pahlawanpun menurut aku 
pahlawanpun kalah 
perjuangannya sama 
mamaku karena bayangin 
aja seorang perempuan gak 
punya apa-apa berusaha 
untuk dapetin uang untuk 
hanya bayar uang sekolahku, 
untuk aku makan itu kan 
kayak mungkin bagi anak-
anak yaitu salah satunya 
perbedaan anak broken home 
sama anak yang lengkap itu 
mereka gak bakal ngalamin 
susahnya hidup, nah dari situ 
kan aku belajar aku sudah 
nganggap mamaku lebih dari 
apapun maksutnya apa yang 
aku lakuin pasti atas dasar 
mamaku kayak aku ini 
kuliah apa tujuanku? Kalo 
kalian tanya apa sebenernya 
cita-citaku sebenernya 
membahagiakan mamaku 
tapi kan gak logis kan, nahh 
aku dari situ aku gimana 
caranya aku bisa menjadi 
pelindung mamaku. Setelah 
aku lulus mamaku dirumah aku 
yang kerja gak apa-apa, aku 
nyontohin adekku supaya 
adekku lebih bisa bahagiain 
mamaku dari aku, nah itu kan 
saling mapah kan. Nah saat 
apaa? Aku lupa kak hahaha 

Bagian mamau 
hahaha  

Lupa sumpa hahaha aku sering 
lupa  

   

Bahagiain mamamu 
dengan cara kamu 

Nah kalo itu kan aku lebih  
mikir kalo seandainya aku 
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sebagai pelindung 
mamamu  

kemarin orangtuaku tetep 
kekeh seperti dulu, mungkin 
aku gak bisa jadi seperti 
sekarang. Makna-makna ya 
“kamu gak harus kalo punya 
orang tua lengkap gak selalu 
negatif tapi itu harus jadi 
motivasi bagimu, gimana 
caranya” sebenernya mamaku 
lebih mengajarkan aku gimana 
caranya untuk membuka mata 
melihat dunia walaupun 
sebenernya gak sanggup susah 
banget kayak susahlah kak, 
kayak kan kita gak punya 
bapak gak punya ayah gak 
pernah ngerasa disayang, 
pernah tapi kita lupa tapi kita 
bisa dapat dari mama walaupun 
mama gimana caranya nutupin 
tempat bapak itu pasti masih 
ada yang kosong kan kayak 
ada yang kosong gak dapet 
kasih sayangnya, tapi aku bisa 
ngakalinnya. Aku punya 
teman, temanku masih punya 
bapak dan dia disitu mereka 
kayak menganggap aku 
anaknya aa jadi seandainya aku 
bisa berandai-andai seandainya 
aku punya masalah yang 
membutuhkan seorang bapak 
aku ya bisa sharing sama 
bapaknya temenku. Nah dari 
situ aku kayak terima aja 
hidupmu yang penting kamu 
bisa jadi dirimu sendiri, 
kamu bisa gapai cita-citamu, 
tujuan hidupmu tercapai, 
adekmu sukses kamu juga 
seneng mamapun juga 
bahagia maksutnya yaa kita 

yang 
memeng
aruhi self 
efficacy 
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bisa gantiin mama kita. 
Sekarang kan mamaku masih 
kerja kan aku aja mikir 
seandainya mama mau buka 
usaha, aku udah bilang 
beberapa kali kayak kesel 
sendiri kan kak. Mamaku udah 
tua, sebenernya kalo umur 41 
seandainya mamaku gak sadar 
mamaku 41 masa iya masih 
muda 

Oh yaa? Iyaa ini lihat fotonya. Bahkan 
aku pergi jalan-jalan ke lawang 
sewu dikira kakakku, gak tau 
efek mudanya darimana 
hahaha sebenarnya dia kayak 
dia berusaha untuk menjadi.... 

   

Wehh masih muda 
itu....  

Tuh kan.. mamaku kalo 
ngomong umur 41 gak ada 
yang percaya  

   

Ya ampun, itu 
kelihatan masih 
muda  

Ya kayak aku merasa mamaku 
itu gimana caranya 
nyembunyiin kesedihannya, 
padahal aku yakin dia pasti 
stress namanya kerja sama 
orang pasti dimaki, di marahin. 
Ohhh aku kalo liburan itu aku 
ikut mamaku, walaupun aku 
udah besar aku masih ikut 
mamaku kerja sampai sekarang 
masih merengek minta ikut 
kerja karena apa walaupun 
mamaku dibagian admin, 
sekarang kan di bagian admin 
tapi sama aja ngerangkap jadi 
kayak angkat-angkat kardus-
kardus rim rim itu kan udah tua 
walaupun dia gak nunjukin tapi 
tulangnya pasti bunyi kan 
makanya itu aku minta sampai 
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ngerengek itu karena aku 
pengen bantu, misal mama 
nulis nota aku yang bantu 
ngambil barangnya. Mending 
kayak kita daripada kita lihat 
mama angkat barang terseok-
seok ambil ini kan, aku 
sekarang ngerasa lebih deket 
sama mama jujur.  

Jadi lebih kuat ya? Iya karena kita tau dunia 
gak selembek itu maksutnya 
itu keras bahkan aku sempat 
mikir kalo gak kerja kita gak 
bisa makan. Makanya dari 
sekarang aku nerapin itu itu 
jadi bekal aku buat ke 
depannya. Makanya adekku 
aku kerasin, adekku... kami 
deket bertiga tapi sama-sama 
keras tiga-tiganya lebih 
bingungkan kakaknya hahaha  

M Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Iyaa hahahah Aku gak pernah baikin adekku 
kayak adek yang lain, karena 
aku tau dia seperti aku dan aku 
gak mau dia jadi lembek, aku 
tau dia cewek boleh anggun 
boleh gak ada salahnya cuman 
kamu harus tetep jadi orang 
yang keras, kerasnya kenapa? 
Dunia itu gak lembek lihat 
aja semakin lama semakin 
keras, lihat aja sekarang. 
Gak mungkin kalo kamu 
lembek kamu pasti ditindas 
orang dan aku gak mau 
kamu ngerasain apa yang 
aku rasain makanya adekku 
takut sama aku, dia gak takut 
sama mamaku tapi dia takut 
sama aku, makanya pas aku 
kuliah dia bahagia banget. Tapi 

M Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 
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sekarang ya terbukti sih dia 
tetep walaupun aku gak disana 
dia tetep pake peraturanku, aku 
jarang videocall sama adekku 
karena dia capek sekolah aku 
capek kuliah ya mamaku 
cuman tanya kabar, udah 
makan belum kayak cerita-
cerita sebentar terus tanya 
mana adek, kalo adek ada 
urusan... dia itu sering maen hp 
aku marah, terus dia mulai 
lepas. Gak semua anak broken 
home itu negatif tergantung 
anaknya itu kadang adakan 
orang selalu bilang anak 
broken home itu gak baik  

Iyaa selalu negatif 
gitu yaa  

Padahal kita berjuang loh 
belakangnya bahkan tanpa 
kalian tau tuh kami sebenernya 
lebih stres daripada kalian 
banyak sih temenku yang 
kayak gitu. SMAku katolik tapi 
mayoritas islam jadikan 
otomatis kan pembawaannya 
lebih gimana gitu, ada juga 
temenku yang broken home 
tapi dia... pengen aku mengujat 
tapi sekali lihat aku lebih 
beruntung sumpah aku lebih 
beruntung karena ternyata kita 
hanya bisa menghujat dia tapi 
dibelakang dia nanggung stres 
yang luar biasakan, bahkan dia 
berperang dengan dirinya 
sendiri, jadi aku kaya aku juga 
bingung sendiri kok bisa, aku 
gak pernah sampai berperang 
dengan diriku sendiri kayak 
mereka mau sesuatu yang lebih 
baik tapi dia merasa dirinya 
maunya yang negatif, aku 

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 
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merasa sangat beruntung parah 
parah. Tapi gimana ya 
namanya juga perceraian aja 
meningkat sekarang.  

Iyaa betul  Iya kalo gak ada anak, lha kalo 
ada anak  

   

Kasihan anaknya  Heem.     

Terus pandanganmu 
tentang pendidikan 
seperti apa?  

Pendidikan sangat penting 
apalagi kalo menurut aku 
dasar keluargaku yang 
kayak gini broken home, gak 
sih maksutku aku tuh 
mamaku gak kuliah cuman 
sampai SMA, om ku sampai 
SMP karena dia karna 
pergaulannya sedangkan 
tante-tanteku dan sepupu-
sepupuku, adek mamaku 
yang tengah dia kuliah 
semua dan otomatis kita di 
forsirkan “kamu harus 
kuliah, kamu mau jadi apa? 
Kamu cewek kamu kalo gak 
kuliah apa yang dipandang 
dari dirimu kalo kamu hanya 
model cantik gak bakal bisa 
hidup kan kedepannya” dari 
situ aku mikir yahh 
pendidikan itu penting 
sangat penting. Mamaku aja 
sampai bilang “kalo kamu 
gak berpendidikan kamu gak 
usah sekolah lagi, kamu cari 
kerja sana kamu nikah” 
hahahaha  

M Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Terus hal postif dan 
negatif yang kamu 
ambil setelah 
keluargamu 

Setelah apa?    
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bercerai?  

Setelah orang tuamu 
bercerai hal positif 
atau negatif  

Positifnya aku jadi anak 
yang lebih sadar diri haha 
lebih peka kayak kita, aku 
ngerasain dari awal susah 
sampai senang sekarang aku 
udah hidup berkecukupan. 
Nah positifnya kan sekarang 
bisa lihat “oh gak gampang 
cari uang” kita bisa tau 
gimana susahnya cari uang 
jadi bisa hargain itu uang, 
kita gak buang-buang jadi 
kita gak lebih kayak lebih 
memanfaatkan uang untuk 
kepentingan yang bener-
bener mendesak atau bener-
bener kamu perlukan, 
sedangkan negatifnya itu 
kayak hahaha kadang-
kadang kita bisa 
menyalahkan diri kita 
sendiri apalagi kalo lagi 
stres-stresnya “kok aku bisa 
di keluarga yang kayak gini” 
hahaha  

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Bikin down ya 
hahaha  

Iyaa tapi 5 menit kemudian itu 
“ngomong apa aku ini” hahaha 
coba aku kayak gak enak 
sendiri sama mamaku  

   

Menyesal gitu yaa Iyaaa, ya yang negatifnya itu 
cepat turunya, dibandingkan 
sama anak yang lengkap 
pasti... dia kan turun orang 
tuanya mama otomatis naik 
lagi nah kita yang cuman 1 
orang tua dan orang tuanya 
kayak seorang ibu lagi kan 
kayak harus bekerja keras 
seperti ayah, otomatis kan kita 
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sendiri yang itu.. susahnya 
naikiinnya. 

Iyaa kayak naikin 
diri sendiri gitu loh.. 

Iya kayak harga dirinya turun 
hahaha  

   

Iya betul itu hahaha  Harga dirinya kurang hahah 
kalo yang lain enggak sih. Aku 
cuman kayak itu kalo yang lain 
enggak ngerasa gimana gitu, 
aku bisa tumbuh seperti anak-
anak lain bahkan aku tidak 
seperti anak dari broken home, 
aku kayak belajar dari orang. 
Katanya kalo pura-pura 
bahagia itu bisa jadi bahagia 
kan, yaudah aku kayak gitu aja 
hahaha masih aman kok gak 
ada yang sampe signifikan 
gitu.  

   

Terus hal-hal apa 
yang kamu ini kayak 
kuat atau lemah ya 
dalam menjalani 
semua ini kehidupan 
ini? 

Kuat yang pasti karena 
mama sama adek itu udah 
mutlak, saat kamu capek saat 
kamu lelah saat kamu kayak 
“yaudahlah” namanya kuliah 
pasti kayak ada ngerasa kayak 
gitu itu pasti aku mikir kalo 
aku stop sampai disini mamaku 
gimana?  

Dia udah ngeluarin biaya, 
tenaga bener-bener yang 
bener-bener forsir dirinya 
buat aku bisa kuliah. Aku 
cuman bisa sampai setengah 
jalan dan aku gak bisa 
konsisten sama jalanku itu 
kan gimanalah, dia gak 
nunjukin perasaannya 
mamaku tapi aku sedih 
banget. Sedangkan adekku, 
saat aku gagal saat di posisi 
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yang sama mau jadi apa 
adekku, dia pasti nilai kakakku 
aja kayak gimana akunya 
kayak aku gak mau adekku 
kayak gitu, aku gak mau 
adekku jadi pesimis harus 
berhasil gimana caranya juga 
nyontohin aku juga berhasil 
gitu. Kalo kelemahan itu kalo 
aku itu cepet ini kak stres, 
stresnnya itu bukan yang kayak 
terlalu akut enggak, aku stres 
dan cepet insomnia 

Ohh yaa? Jadi kalo aku kalo belajar itu 
malem kak 

   

Jam berapa? Subuh?  Saat orang lain kerja aku tidur, 
saat orang tidur aku kerja 
hahaha sampai kadang kalo 
kuliah pagi aku gak tidur nah 
kelemahanku disitu dan stres. 
Nah aku kalo udah tugas aku 
jadwal tugasku, karena aku 
orangnya lupaan juga. Nah 
kalo aku udah stres, baru lihat 
tugas itu aku udah stres aku 
yakin aku gak bisa nyelesain tu 
tugas. Jadi aku cepet hilang 
niat dan stresnya bertambah 
jadi insom, makanya dulu aku 
tu insom akut. Dulu aku SMA 
aku jarang tidur sebulan paling 
cuman sekali. 

   

Serius?  Serius, karena aku gak bisa 
tidur aku udah tutup mata, 
denger lagu, nonton tv aja biar 
ngantuk, makanlah waktu 
malem biar ngantuk gak bisa 
juga. Makanya waktu lulus tu 
aku tidur, dari situ aku gak 
insom lagi. Nah sekarang 
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kuliah, itu sih kelemahanku. 
Dari itu aku kayak yaudahlah 
gak bisa, mau paksain ya gak 
bisa yaudah kita baca buku 
lebih bermanfaat dan itu caraku 
ngakalinnya. Kalo untuk capek 
ya pasti kalo insom gak tidur 
capek. Cuman yaudah yang 
penting jaga kesehatan makan, 
pola makan bisa diatur. Jujur 
ya aku setiap 6 bulan turun 

Yaa kah?  Iyaa kak, aku disini tuh 
berbeda banget, ya gak kayak 
gimana, maksutnya kelihatan 
banget pantatnya karena 
memang keturunan mamaku, 
mamaku yahh badanku kayak 
gitu gak terlalu gemuk tapi 
berisi adekku juga berisi, aku 
juga berisi. Nah aku libur 
pertama kali kuliah, tau libur 
kayak gimanalah kak 
hahaha.libur itu luar biasa loh 
kan makan terus. Tapi disini 
turun-turun sebulan 3 kilo 
sebulan 3 kilo.  

   

Makin hari makin 
kecil ya hahaha 

Kalo kecil sih enggak tapi 
emang badanku keturunan 
berisi, tapi biasanya kelihatan 
di kaki hahaha. Apalagi kan ke 
kampus naik turun, luar biasa.  

   

Haahaa betul itu  Apalagi telat wahh hahaha    

Makin dah itu  Kalo dari atas langsung jalan 
lurus, kalo itu sih kelemahan 
gak ada yang lain 

   

Kalo tadi kan mama 
dan adekmu yang 
bikin kame kuat, 
yang bikin kamu 

Yaa itu     
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lemah apa? 

Tadi itu? Iyaa karena aku cepet stres, 
terus aku tuh punya kayak 
ngerasa ngeri kayak gangguan 
gitu hahaha  

   

Loh kenapa? Karena aku tuh kayak gini lo 
kak “aku itu selalu naruh 
tanggal, aku selalu nulis karena 
aku orang pelupa dan aku gak 
mau ngelupain hal yang 
penting” ya kayak kakak tadi 
aku ngomong aja aku lupa 
hahaha kayak gitu, nah kalo 
tiba-tiba aku dah lihat nih 
jadwalku aku bisa cemas 
sendiri dan kadang aku 
ngelihat kamarku kotor aku 
ngerasa udah dibersihin gak 
puas aku ngerasa cepat cemas, 
cepat stress gimana gitu, 
kadang aku akalinnya dengan 
sikap santai kalo kamarku 
kotor berarti aku belajar kalo 
aku punya tugas yang banyak 
berarti sksku gak sia-sia aku 
mikirnya kayak gitu, jadi aku 
gak mau cemas aku sering 
kayak gitu cuman lama-lama 
kadang aku kalo cemas gak 
mau belajar dan aku milih tidur 
dan besoknya aku lupa apa 
yang aku cemasin hahahaha 
itupun tidur setengah mati 
kadang-kadang 

   

Masih susah tidur 
yaa 

Yaa kadang-kadang     
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Lampiran 2.2 Verbatim Subjek F  

Verbatim Subjek F 

Wawancara : 12 Agustus 2018  

Pertanyaan Jawaban Kode Tema Intensitas 

Kemarin kan kakak 
sudah tanya tentang 
penilaian tentang 
dirimu sendiri, nah 
kalau tentang 
penilaian fisik 

Fisik..menurutku sih kalau 
untuk aku fisikku masih 
termasuk normal-normal aja, 
gak ada kekurangan yang 
signifikan kelihatan banget. 
Setidaknya mensyukuri lah 
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sendiri gimana?  yang ada.  

Tapi kamu tidak 
mempermasalahkan 
fisik atau kamu 
percaya diri ? 

Ya kalau aku yakin aja gak ada 
ngerasa minder enggak 

   

Terus kalau 
kekurangan yang 
dari sifatmu sendiri 
ada gak sih?  

Kalau kekurangan sifatku itu 
paling itu sih kalau dibilang 
kadang aku bisa dibilang orang 
paling males, aku juga gak 
suka sih apa yang buat 
diganggu orang gitu. Jadi kalau 
aku udah pegang sesuatu 
pokoknya aku yang nyelesain 
sesuatunya.  

   

Fokus gitu ya?  Iyaa, aku gak mau orang ikut 
campur tangan, aku gak mau 
lambat gitu loh.  

   

Jadi langsung 
pengen dikerjain 
cepet-cepet biar 
cepet selesai gitu ya?  

Iya kak betul     

Terus kemarin kan 
kamu ngomong juga, 
hubungan suaminya 
mamamu itu agak 
jelek, maksutnya gak 
terlalu baik karena 
apa ya kalau boleh 
tau?  

Karena kan otomatis antara 
bapak tiri sama anak tiri itu kan 
kayak canggung, dia bukan 
siapa-siapa kita, dia gak punya 
hubungan darah sama kita, 
terus kalau untuk..dia ngomong 
saya anggap anak pasti adalah 
rasa perbedaan antara anak 
kandung dengan anak tiri yang 
bukan anaknya. Aku sendiri 
juga gak terlalu suka ada 
orang baru maksutnya aku 
gak terlalu suka perhatian 
mamaku dibagi karena 
pertamanya kan kami hanya 
berdua tapi kalau sama 
adekku sih aku oke-oke aja, 
karena itu memang adekku, 

A Faktor-
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yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 
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anak dari mamaku. Jadi 
kayak oke karena itu 
memang kodratnya kan, tapi 
kalau ada orang baru yang 
memang gak anggota 
keluarga, bukan yang dari 
luar deh itu seperti aneh jadi 
kayak canggung, semuanya 
jadi canggung sama mamaku 
juga jadi canggung. 

Tapi sebelum itu 
kayak ada pernah 
nyakitin gak sih? 
Atau kamu benci 
sama papa tirimu?  

Kalau aku benci sih enggak, 
semua karena aku menjaga 
jarak ya apalagi waktu itu 
usiaku udah besar, SMP kan. 
SMP kan masa-masanya kita 
sudah tau, gimana kalau 
orang tua jauh gimana, kan 
itu udah ada masa-masa 
peralihannya. Jadi gak ada 
sih kalau nyakitin, kadang-
kadang sih gak sengaja 
terucap misal kalau dia lagi 
marah atau lagi capek 
pulang kerja. Itu kan 
kadang-kadang terucap kata-
kata yang sakit hati, tapi 
yaudah biasa aja balik lagi 
ke situasi yang canggung dari 
awal kan memang gak terlalu 
deket  

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Jadi kalau waktu 
ngomong kayak 
ngomongnya gak 
enak, terus kamu 
mikir atau membuat 
kamu makin tidak 
suka atau yaudah 
biasa aja?  

Kalau aku sih biasa aja, 
karena aku memang gak 
suka bukan benci kayak 
gimana itu enggak, tapi 
penilaianku sama dia 50-50, 
jadi lebih baik menjauh aja. 
Gak ambil pusing kok sama 
omongannya yang agak gak 
enak.  

A Faktor-
faktor 
yang 
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efficacy 

++ 
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Ohh jadi dibiarin aja 
gitu ya?  

Ya dibiarin aja, 
dibandingkan dipikir malah 
jadi pikiran.  

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Terus kalau..maaf ya 
kalau boleh tau 
mamamu bercerai 
sama papa tirimu 
karena apa ya?  

Nah kalau itu sih sebenernya 
aku sama adekku juga gak tau, 
karena memang dari awal itu 
mereka kayak biasa aja gitu. 
Nah tiba-tiba mereka kayak 
mau pisah kita gak di kasih tau 
cuman memang waktu itu 
ada… mama aku kan punya 
adek  sekampung sama papa 
tiri saya, waktu itu ikut 
mamamku sama adeknya 
mamaku yang cowok disini 
juga, nah mereka yang tau 
sedangkan kami ya hanya ikut-
ikut gitu, sampai sekarangpun 
kalau di tanya walaupun udah 
lama pisahnya adekku juga 
sudah besar, terus mamaku 
tanya dan mama gak ngomong 
gitu, katanya “biarlah yang 
penting kita udah bertiga” 

   

Jadi kamu juga gak 
ada kayak asumsi 
karena apa gitu?  

Enggak, karena memang dari 
awal memang aku gak terlalu 
merhatiin hubungan mamaku 
sama bapakku atau aku sudah 
fokus sama rumah sama adek 
sih, karena memang adek kan 
memang aku yang ngurus dari 
kecil kalau rumah, pekerjaan 
rumah segala macemnya aku 
yang ngurusin, aku dirumah 
cuman berdua sama adekku 
yang lain kerja, jadi gak ada 
pikiran apa-apa. Kalau 
mamaku pulang main sama 
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adekku habis itu masuk kamar 
lagi gak ada apa-apa.  

Jadi mamamu juga 
jarang cerita masalah 
itu ya?  

Jarang, karena mama tau. 
Memang situasi maksutku 
karena biasanya apapun dia ada 
masalah atau ada hal gembira 
dia pasti ngasih tau aku, cuman 
karena dulu situasi dia masih 
punya suami otomatis dia 
menghargai suaminya. Aku 
sering sih pancin-pancing, 
kepo juga kan pasti “kenapa 
kok bisa gagal lagi?” tapi 
kalau dilihat dari raut 
mukanya sih mending gak 
usah sih, soalnya aku biasa 
ngelihat mamaku yang ceria 
tiba-tiba kalau kita tanya 
kayak gitu seettt berubah 
raut mukanya, jadi otomatis 
yaudahlah biarin aja, biar 
mamaku senang lagi, 
maksutnya dia udah jalani 
hidup yang sekarang dia 
lebih rileks, mukanya juga 
lebih bahagia, yang penting 
gak ada masalah yang kayak 
ada perebutan hak asuh anak 
enggak. Sejauh ini hak asuh 
adekku sama mamaku gak 
ada apa-apa.  

PS Faktor-
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Kamu tau gak sih 
sekarang papa tirimu 
dimana?  

Masih ditempat yang sana, 
toko kerjanya itu dulu deket 
tempat kerja mamaku sekarang 
kan sudah gak kerja, dulu kan 
mama saya kerja di toko buku, 
nah toko bapakku sebelahan 
sama toko mamaku.  Kadang 
juga ketemu kalau lagi dijalan, 
masih negur cuman kalau 
adekku gak tau kenapa dan apa 
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penyebabnya dia kalau ketemu 
bapaknya dia maling muka. 
Jadi dia gak mau ngelihat, 
bahkan kita sebut nama 
bapaknya dia gak mau, padahal 
dari waktu kecil dulu itu kami 
gak ada ngomong kaya… 
mamaku kayak walaupun 
mamaku pisah dengan 
bapakku, mamaku selalu bilang 
“gimana pun itu bapakmu, 
kamu gak boleh benci. Kamu 
ada karena bapakmu, walaupun 
bapakmu gak pernah 
menafkahimu itu kewajibanmu 
untuk tetap patuh sama 
bapakmu, walaupun gak 
pernah ketemu juga gak apa-
apa” jadi mamaku gak pernah 
kayak ngajarin benci sama 
bapak masing-masing, adekku 
itu gak pernah bahas kalau… 
mungkin dia bisa menilai 
kalau... kami gak pernah 
membahas yang aneh-aneh, 
paling kami hanya bilang “dek, 
kita udah pisah sama bapak” 
ngomongnya baik-baik, habis 
itu dia ya kayak yaudah, dia 
juga gak ada ungkit-ungkit. 
Biasanya kan dia kangen atau 
gimana, tapi enggak sekarang. 
Bahkan kami bawa baju 
bapaknya satu kan takut dia 
kangen sakit kan, dia enggak 
malah lebih enjoy aja. Nah 
terus tiba-tiba waktu itu kan 
ketemu pas dijalan tetep aku 
sapa, Karena kan gimana pun 
dia pernah jadi bapakku kan, 
otomatis kita menghormati. 
Ehh adekku yang anaknya 
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sendiri dia gak mau, malah dia 
buang muka, dia malah tarik 
bajuku “kak, ayo kita pergi 
cepat” terus sampai rumah ku 
tanya lah “kenapa kayak gitu 
kan gak sopan” maksutnya itu 
udah umur-umur dimana sopan 
santun sama bapak atau sama 
orang yang lebih tua kan, dia 
ngomong “gak mau, bapak 
jahat” dia ngomong seperti itu, 
ya aku gak bisa ngomong lebih  
karena memang kita gak tau 
situasi yang sebenernya kan 
siapa yang buat salah atau 
gimana pisahnya, “tunggu 
mamamu” itu kataku. Jadi pas 
tunggu mama itu mama bilang 
“gak boleh kayak gitu, itu 
orangtuamu tetep gimanapun”. 
Ehh sampai sekarang dia kekeh 
gak mau, jadi kalau dia sebut 
anak siapa dia gak mau, sampai 
di uang pembayaran sekolah 
kan pakai nama bapak kan, 
apalagi nama kedua 
orangtuanya di akte lengkap 
nih, dia marah karena nama 
uang sekolah bapaknya yang 
ditulis, dia pulang dia bilang 
“dedek gak mau bayar uang 
sekolah karena namanya belum 
diganti nama mama” karena 
kalau selama ini uang sekolah 
kan dibayar mama, jadi kalau 
prinsipku bapakkan gak pernah 
menafkahiku, aku gak benci 
cuman karena bapak gak 
menafkahi mendingan pakai 
nama mamaku, mamaku yang 
biayaiin kan, jadi setiap uang 
sekolah dibagi aku selalu 
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bilang kalau ini harus diganti 
nama mamaku dan sekolah 
menyetujui karena mereka 
sudah tau sebelumnya itu kan 
yayasan yang sama kan, jadi 
mereka sudah tau sebelumnya 
karena kebiasaan untuk ganti 
nama itu, jadi mereka langsung 
cepat geraknya. Sedangkan 
adekku kan di vanah jadi dia 
kayak ngikutin caraku, 
sebenernya aku gak pernah 
ngomong tapi kayak dia 
ngelihat nama uang sekolahku 
nama mama, nah punya dia 
nama bapaknya jadi dia gak 
mau. Terus besoknya ngajak 
aku ke TUnya dia bilang “kak 
tolong bilangin suruh ganti 
nama mama” jadi maunya 
kayak gitu, sampai sekarang 
juga seperti itu, ya kami gak 
bisa marah gak bisa apa, 
mungkin dia juga sudah biasa 
menilai kenapa tapi kan kita 
gak tau alas an sebenernya 
kenapa, jadi kataku gak usah 
terlalu dendam kan walaupun 
gak suka lama-lama ntar dia 
dendam, kan gak baik buat 
kedepannya, gimanapun itu 
bapakmu. Semua kalau misal 
seandainya mamaku pernah 
bilang “kalau misal dikasih 
uang sama bapakmu, jangan 
biar mama yang menafkahi, 
mama masih mampu 
menafkahi kalian berdua 
karena nanti takutnya ada apa-
apa di ungkit” takutnya nanti 
ada perebutan hak asuh kan, 
otomatis kena jadi adek kalau 
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ketemu kayak gitu dia pasti 
gak mau terlalu deket, paling 
cuma sapa aja gitu. 

Kalau waktu 
kemarin ketemu 
sama papanya itu 
gimana? Maksutnya 
respon papanya 
ngelihat anaknya 
berpaling gitu 

Hanya ketawa sih, dia 
pertamanya ketawa  terus tanya 
aku “kenapa adekmu kaya 
gitu?” aku jawab “gak taulah”, 
walaupun aku satu rumah sama 
dia kalau gak ada hal aneh 
sama adekku gak bakal nanya, 
karena memang biarinlah dia 
kayak hidup dialah, ya misal 
kayak gitu yang reflek aku gak 
tau kenapa, paling sesudah itu 
aku baru tanya kenapa gitu. 
Ada yang aneh juga kan dari 
raut mukanya, paling ya 
ngomong sebentar gitu. Terus 
bapaknya “yaudah gapapa” 
kadang dia ngasih uang ke 
kami, terus aku tetep aja bilang 
enggak karena kan memang 
mama selalu bilang jangan.  

   

Itu baru-baru ini atau 
sudah lama?  

Itu sudah lama waktu aku kelas 
2 SMK, kalau baru-baru ini 
gak pernah ketemu sih, karena 
memang..kalau dulu kan masih 
baru-baru itu kan dia pakai line 
terus aku punya linenya, aku 
disapa, aku nyapa juga gak 
apa-apa, kadang-kadang aku 
pergi juga, tahun baru disana 
kan open house kadang mama 
gak kasih ijin buat pergi karena 
takut ada apa-apa, karena aku 
gak enak terus dia udah sms 
kalau ada waktu ke rumah 
bapak gitu katanya, ya untuk 
jaga-jaga juga aku bawa 
rombongan temen-temenku 
hehehe. Jadi aku pergi kadang-
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kadang tanpa sepengetahuan 
mama, tapi kalau misal habis 
itu misal seandainya sudah aku 
lihat keadaan sudah membaik 
aku baru bilang kalau sudah 
pernah pergi ke sini dan respon 
mama ya udah, udah kamu 
lakuin mau gimana lagi kan. 
Nah cuma kadang-kadang itu 
hanya sekali sih kak, habis itu 
gak pernah datang lagi atau 
sms karena berhubung 
nomorku aku gak aktif karena 
sudah ganti kan, nah udah 
ganti-ganti gak ada kontak lagi 
kan, bahkan aku gak maen 
facebook, instagram, aku main 
medsos cuman untuk kuliah aja 
jadi gak ada komunikasi 
sampai sekarang, bahkan 
kemarin gak sampai ketemu sih 
karena mamaku sudah kerja 
buka usaha sendiri jadi mulai 
awal lagi, sudah berhenti kerja 
buka dari awal lagi makanya 
kemarin kan aku pulang buat 
ngurus usaha itu kan harus dua 
orang.  

Kalau boleh tau 
usahanya apa ya ? 

Toko buku, sama kayak 
mamaku dulu karena dia udah 
banyak belajar kan ilmunya, 
yaudah buka aja sendiri?  

   

Ohh, deket rumah 
bukanya?  

Di rumah, di depan hehhee jadi 
dia bisa ngurus adekku kan, 
jadi adekku kalau ada aku kan 
kami bisa ngurus, tapi sekarang 
kan beda, masak adekku 
ditinggal sendiri di rumah.  

   

Kasihannya ya?  Kasihan belum lesnya, 
makannya juga gak ada yang 
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ngurusin. Yaudah mama 
berhenti kerja aja gitu katanya, 
rejeki pasti ada katanya.  

Terus jadi kalau 
sama ayah 
kandungmu itu jadi 
bener-bener gak ada 
kontak gitu ya?  

Kalau sama bapak kandungku 
gak ada sih, tapi sejauh ini dia 
dulu tahun 2016 itu teman 
bapakku disuruh pergi ke 
rumah nenekku yang di tanjung 
balai, dia cari tau tentangku, 
cuman nenekku bilang gini 
“kalau mau cari tau ya pergi 
sendiri ke rumahnya, disini 
anaknya jarang pulang” 
memang aku kan jarang pulang 
kan karena kuliah, kadang-
kadang lebaran juga gak 
pulang ke rumah nenek, cuman 
mama sama adek yang ke sana. 
Nenekku bilang “cari aja 
langsung kesana toh sekarang 
dia juga sudah besar” jadi pas 
itu mamaku gak tau dapet info 
darimana kalau bapak di 
semarang sama anak-anaknya 
dan istri barunya, makanya 
waktu minta ijin sekolah di 
semarang susah banget dari 
mama. Mama itu takutnya 
direbut hak asuhnya, soalnya 
pisah sama bapakku dulu itu 
gak cerai, jadi mamaku itu 
sistemnya sebenernya pribadi, 
kami kan katolik..katolik dan 
kristen sekali nikah gak boleh 
bercerai, nah mamaku sudah 
ngurus perceraian tapi bapakku 
bilang aku aja yang ngurus, 
tapi gak diurus sama dia 
sampai sekarang. Jadi 
sebenernya kalau dimasukin 
pengadilan, sebenernya hak 
istri sahnya tetap mamaku, istri 
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yang sekarang bisa dituntut 
harusnya kan. Cuman mamaku 
gak mempermasalahkan yang 
penting kita sudah pisah baik-
baik, kemarin pisahnya baik-
baik bapakku juga bilang “biar 
Fenny sama kamu aja gak apa-
apa” cuman kemarin saya 
dimintai lagi karena system 
keluarga bapakku, kan bapakku 
dari manado, itu anak pertama 
yang megang semua 
penghasilan bapakku dan 
segala macam pengahasilan 
bapakku itu sudah buat 
suratnya, jadi disitulah 
perebutan hak asuhku gara-
gara perempuan yang sekarang 
jadi istrinya itu mau karena 
semua harta yang dari kakekku 
dulu, kakek dari bapakku turun 
semua ke aku.   

Ohh turun ke anak 
tunggal ya?  

Iyaa, kan bapakku juga anak 
pertama to, jadi otomatis turun 
di aku. Makanya kemarin kan 
kami pernah ke bekasi, disitu 
itu terjadi adu kayak berantem 
gitu. Disana ada adek mamaku 
dan bapakku bersama istrinya, 
kamu sana kana ada ditempat 
temen mamaku. Berantem 
gara-gara mati gila minta aku 
buat ikut bapakku, dibujuk 
segala macam, cuman emang 
dari kecil aku suka sama 
mamaku dan aku deket sama 
mamaku kan karena emang 
dulu bapakku pelaut otomatis 
ketemu jarang, jadi aku lebih 
milih mamaku, nah dari disitu 
mulai berantem, tapi 
sebenernya bapakku tidak 
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mengharuskan aku sama 
bapakku. Waktu dulu cerai 
bapakku juga gak ada apa-apa, 
pisah baik-baik malahan 
nyuruh aku sama mamaku, 
makanya waktu aku di 
semarang mamaku ngebolehin 
ketemu sama bapakku, tapi 
sebenernya dia bilang “jangan 
sampai ketemu bapakmu” 
cuman dia habis itu berubah 
pikiran lagi kalau ketemu 
bapakku ya gak apa-apa, udah 
waktunya juga, toh udah lama 
kejadian itu, pasti kamu ada 
rasa pengen ketemu kan karena 
mesti lupa, ya kataku “kalau 
ketemu syukur, kalau gak 
ketemu ya gak apa. Ya kita 
memang.. kalau memang dia 
cari aku pasti ketemu lah”  

Iyaa sih, apalagi satu 
kota Semarang juga 
kan 

Iyaa, semarang juga gak terlalu 
besar, tapi ya sudahlah tapi gak 
ada kayak hal yang… dulu 
kan aku benci sama 
bapakku, pertamanya 
karena memang kita dulu 
waktu kecil bisa menilaikan 
kaya adekku lah, pasti sudah 
bisa menilai. Tapi pas makin 
tumbuh makin tumbuh itu 
kan makin kita sudah bisa 
mikir kayak yaudahlah, 
pertamanya yaudahlah tapi 
habis itu kalau ada hal-hal 
yang kayak.. sebenernya aku 
masih suka iri kalau walaupun 
aku sudah besar tapi kadang 
masih suka iri misal waktu 
ambilin rapot adekku, “kenapa 
yang lain diambil oleh kedua 
orang tuanya, sedangkan kami 
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cuma berdua” cuman ya 
sudahlah, aku harus pura-pura 
masang muka bahagia karena 
adekku disampingku, makanya 
aku selalu bilang ke adekku, 
“ya kita cuman punya mama, 
jangan sampai kalau mama 
sakit tolong urus, kan kakak 
gak ada sini” ya adekku 
termasuk orang yang bersyukur 
ya walaupun orangnya bebel 
tapi dia termasuk nurut, kalau 
seandainya dia ada apa-apa itu 
dia telpon entah pakai 
handphone siapapun, dia selalu 
hafal nomorku dan nomor 
mamaku, jadi kadang-kadang.. 
kemarin nih dia lupa telpon 
mama gak bisa terus telpon 
aku, nah waktu itu aku masih 
kuliah kan. Walaupun jauh 
tetep komunikasi, tapi kalau 
untuk bapak sih aku gak tau 
mementingkan yaa, yang 
penting mamaku aja, kalau 
ketemu ya syukur kalau secara 
baik-baik pasti terima mamaku, 
mamaku pernah bilang “kalau 
kamu sampai bapakmu datang 
kesini kamu gimana?” kata dia 
kan, ya aku jawab “aku 
tergantung mama kan” mama 
bilang “kalau misal baik-baik 
sih engak apa-apa, pasti dia 
juga kangen sama anak, kita 
gak bisa menutupin kalau 
kalian punya hubungan”  

Terus kamarin kan 
kamu ngomong 
kamu lupa wajah 
ayahmu itu bener-

Iyaa, sama sekali gak ada 
bayangan karena aku gak tau 
ya itu memang aku trauma apa 
kejadian buat aku trauma atau 
karena aku memang punya 
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bener lupa?  ingatan yang gak bagus 
dulunya, jadi aku gak inget 
sama sekali wajahnya 

Jadi emang dirumah 
atau dimana kayak 
ada foto ayahmu 
gitu?  

Nah waktu ke rumah nenekku, 
mamaku bongkar-bongkar 
kamar dia kan waktu masih 
muda, nah disitu ada foto 
pernikahan mereka kan, aku 
tau sebelah foto itu mamaku 
pakai baju pengantin terus aku 
tanya sebelahnya siapa, siapa 
tahu itu kakekku atau sepupu 
mamaku atau yang lain kan 
aku gak tau, terus mama bilang 
“itu bapakmu” dia ngomong 
gitu, aku perhatiin baik-baik 
kok kayak… aku sudah 
mencoba menggali ingatanku 
memang gak ada orang yang 
aku inget dengan wajah seperti 
ini, mamaku juga sampai heran 
“kok kamu sampai bener-bener 
mati” maksutnya ingatanku 
tentang bapakku, hanya untuk 
bapakku sih, bapak sama ibu 
tiri ini, tapi kalau waktu 
ingatanku waktu kecil sama 
mamaku sama dirumah 
nenekku aku masih ingat, 
bahkan sampai sekarang gak 
ada ingatanku yang meleset, 
“mah aku pernah gini ya” 
kayak dulu  aku pernah di kejar 
angsa, mamaku lari aku 
ditinggal, nah itu sampai 
sekarang aku masih ingat, aku 
pernah bilang “mah, mama 
inget gak aku pernah dikejar 
angsa mama tinggal aku?” 
mamaku bilang “kok kamu 
bisa ingat segitu detailnya?” ya 
itu aku ingat tapi aku gak ingat 
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sama sekali tentang ingatan 
bapakku, kalau masalah 
ingatan dibagian itu aku gak 
ingat. Tapi aku ingat kalau dia 
pernah ke bekasi itu ketemu 
tapi aku gak inget.  

Setelah ketemu di 
bekasi dan melihat 
fotonya sekarang 
lupa lagi?  

Di bekasi itu gak inget sama 
sekali sama wajahnya, tapi aku 
inget sama kejadiannya. 

   

Oh jadi wajahnya, 
postur tubuhnya gak 
inget gitu?  

Iyaa, makanya aku kadang 
mikir apa aku menutupi 
ingatanku sendiri atau karena 
trauma atau gimana gak tau 
sih. Kadang kalau dirumah 
nenek kan masih ada foto 
mama dan bapakku, jadi aku 
perhatiin baik-baik gak ada 
ingatan sama sekali. Makanya 
aku yaudahlah aku emang gak 
inget atau gimana  

   

Ohh gitu, terus 
sekarang adekmu 
naik kelas berapa? 

Kelas 4, sekarang kelas 4 susah 
banget, kurikulumnya kan 
sudah baru, 2017 semua 
pelajaran itu jadi satu buku. 
Jadi kalau mau belajar kan 
susah dan materinya belajar 
juga lebih berat, kemarin 
ulangan soal ada 75 soal dia 
sudah ngeluhnya minta ampun, 
PRnya banyak, pulang-pulang 
nangis dia.  

   

Gara-gara susah itu?  Iyaa, karena udah capek 
ngepres kan, wajarlah dari 
peralihan kelas 3 ke kelas 4 
nanti lama-kelamaan juga 
biasa. 

   

Ini wawancaranya 
sekian dulu ya, 

Iyaa kak sama-sama.     
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Menurut kakak 
penilaian tentang 
dirinya sendiri 
seperti apa sih kak? 

Ya saya itu orangnya sabar, 
terus gak terlalu banyak bicara. 

   

Kalo tentang 
fisiknya kak? 

Fisik ya biasa saja    

Kakak menerima 
dengan, menerima 
dirinya seperti ini? 

Iya pasti menerima dong    

Ada perasaan kayak 
gimana gitu kak? 
Kayak gak 
menerima atau gak 
puas dengan dirinya 
sendiri gitu 

Kalo gak menerima ya gak ada, 
ya sudah anugrah Tuhan ya 
disyukuri aja. 

   

Lalu kelebihan yang 
kakak miliki apa sih, 
yang kakak sadari ? 

Kelebihan ya, kelebihannya 
bisa bermain musik terus di 
akademis juga bisa dibilang 
lumayan 

   

Kalo di akademis 
apa kak? 

Contohnya di bidang 
matematika. 

   

Selain itu ? Sudah sih, dulu juga sering ikut 
lomba gitu-gitu 

   

Lomba apa kak? Lomba pelajaran, pelajaran 
matematika, inggris.  

   

Dalam tingkat apa 
kak lombanya? 

Tingkat kota    

Pernah dapet 
juaragak kak? 

Pernah dong    

Juara berapa kak? Juaranya berapa ya, ya juara 1, 
2, 3 sampai yang juara harapan 
2. 

   

Itu waktu kapan 
kak? SD, SMP, 

Itu jaman SD hahaha    
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SMA?  

Haha kalo SMP, 
SMA kak? Ada 
prestasi akademik 
atau prestasi 
olahraga gitu   

Kalo SD eh SMP, SMA ya 
paling seperti juara kelas gitu 
sih 

   

Biasanya juara 
berapa kak? 

Juara 3, juara 5     

Wah pinter ya kak  Gak sih biasa aja hahaha     

Terus kakak yakin 
dan bangga akan 
dirinya sendiri, 
bangga gak sih sama 
dirinya sendiri atau 
kelebihan yang 
dipunyai gitu. 

Ya kalo bangga ya sebenernya 
gimana yaa... 

   

Gimana kak? Bangga ya gak juga kak    

Lha kenapa gitu 
kak? Kenapa gak 
bangga kak? 

Ya karena masih banyak lain, 
masih banyak yang diatas saya 
seperti itu. 

   

Kalo kakak 
menyadari itu, apa 
yang kakak lakukan? 

Ya berusaha    

Seperti apa? Seperti banyak belajar.    

Hanya itu saja? Ya.     

Oke yaya. Terus 
kakak tau gak sih, 
setiap manusia kan 
mempunyai 
kekurangan, 
kekurangan apa yang 
kakak miliki? 

Kekurangan yang saya miliki, 
kalo kekurangan mungkin saya 
kadang-kadang tidak dapat 
menerima kegagalan. 

   

Contohnya kak? Ya banyak, kegagalan    
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akademi.  

Selain itu? Kegagalan dalam apapun itu.    

Selain akademik apa 
kak? 

Kegagalan dalam cinta.    

Oh kakak juga 
pernah patah hati ya 
kak? 

Ya pernah mbak, pasti mbak    

Emang yang kakak 
merasa gagal dalam 
cinta itu apa ya? 

Ya kalo dikhianati ya mbak ya, 
sakit mbak sakit sekali  

   

Selain dari 
kekurangan yang 
tadi ada gak kak? 

Kekurangan ya gak ada sih, oh 
ada ding ya agak susah 
beradaptasi.  

   

Terus dari semua 
kekurangan yang 
kakak miliki cara 
mengatasinya seperti 
apa sih? 

Ya itu dimana-mana itu kita 
harus selalu belajar, di semua 
bidang kita juga harus 
pelajarin.  

   

Terus kalo tadi kan 
kakak ngomong, 
kakak susah 
beradaptasi terus 
cara mengatasinya 
itu seperti apa? 

Ya kalo cara mengatasinya 
ya ini ya harus membiasakan 
diri dimanapun 
lingkungannya, jadi harus fit 
disemua lingkungan harus 
bisa membawa diri. Kalo di 
lingkungan yang seperti ini 
ya harus seperti ini, 
lingkungan seperti itu ya 
seperti itu 
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Oh yaya, terus kalo 
cara mengatasi yang 
kakak sebutin kan 
kakak yang patah 
hati itu, itu seperti 
apa caranya?  

Caranya ya gimana yaa.. move 
on mbak, legawa hahahaa 

   

Haha siap kakak, 
terus pendapat 

Orangtua saya ya mereka 
membesarkan saya dengan 
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tentang orangtua 
kakak sendiri seperti 
apa sih?  

baik, mendukung saya selalu, 
ya seperti itu. 

Selain itu? 
Bersyukur gak sih 
kak, kakak berada di 
keluarga yang 
seperti ini, orangtua 
seperti itu?  

Ya bersyukur ya bersyukur 
pastilah.  

   

Lalu?  Ya bersyukur    

Terus sikap dan 
kebiasaan ibu kakak 
seperti apa sih? 

Kebiasaan ibu yang mana 
dulu?  

   

Maaf kalau boleh tau 
ibunya kakak?  

Dulu yang mama kandung 
meninggal, di usia 8 bulan 
meninggal karena sakit kanker, 
kanker payudara. Waktu saya 
kecil kan saya gak dibesarin 
sama keluarga ya, jadi waktu 
masih kecil itu di bawa ke 
Jakarta dititipin sama tante 
saya dan om saya.  

   

Sampai berapa tahun 
ya kak? 

Sampai umur 2 tahun, jadi dari 
1 tahun sampai 2 tahun.  

   

Terus selanjutnya? 
Waktu 2 tahun 
sampai sekarang? 

Dibawa pulang lagi ke 
semarang, lalu yang ngerawat 
ya papa hehehe sama kakak 
saya gitu. Nah setelah itu 
mungkin papa saya juga kan 
lagi kerja sibukkan, sering 
keluar kota karena kerjaanya 
sebagai manajer di sebuah 
perusahaan farmasika, terus ya 
mungkin papa saya merasa 
agak kualahan juga ya ngurusi 
4 anak, karena kakak saya ad, 
cewek dan 1 cowok saya ini, 
jadi di umur kelas 1 SD terus 
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papa saya menikah mama lagi. 

Kalo dengan mama 
yang sekarang deket 
gak kak?  

Ya dibilang deket ya pasti 
deket to. 

   

Jadi selama kelas 1 
sampai sekarang, itu 
kakak masih diasuh 
sama mamanya gitu?  

Enggak    

Kok enggak kak?  Karena waktu itu kan, waktu 
SMA kan lagi ada masalah 
juga ya, masalah keluarga 
mungkin merasa gak cocok 
atau gimana terus akhirnya 
cerai papa saya dengan mama 
saya. Lalu saya ikut dengan 
papa saya lagi. 

   

Tapi dengan 
hubungan dari SMA 
sampai sekarang 
masih komunikasi 
gak sih kak atau 
sudah putus kontak?  

Ya kalau komunikasi sering 
kok 

   

Kalau bertemu kak? Kalau bertemu lumayan sering 
bertemu 

   

Terus kalo sikap dan 
kebiasaan papa 
kakak seperti apa 
sih?  

Sikap dan kebiasaan ya, kalau 
papa saya ini tegas, selalu ingin 
beraktifitas gak bisa diam 
hehehee 

   

Selain itu ada lagi 
kak?  

Tadi apa sikap dan kebiasaan 
ya?  

   

Iya kak Papa saya ini suka kebudayaan 
jawa 

   

Kebudayaan jawa 
seperti apa kak? 

Ya banyak dari budaya 
wayang, budaya seperti 
pranatacara jadi papa saya 
sering jadi mc di pernikahan-
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pernikahan orang dengan 
bahasa jawa gitu. 

Wah keren ya kak Ya seperti itu lah     

Selain dari yang 
suka budaya jawa 
apa lagi kak?  

Selain budaya jawa, kalau dari 
saya itu saja sih. 

   

Terus penilaian 
keadaan orang tua 
bercerai seperti apa 
sih kak? Penilaian 
kakak dengan orang 
tua 

Tentang orang tua, ya orang 
tua sebenernya harus jadi figur 
dan memberikan contoh yang 
baik ya 

   

Selain itu kak?  Seharusnya memberikan 
kebahagiaan 

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Terus perasaan-
perasaan yang 
timbul sebelum 
orang tua bercerai 
apa kak?  

Perasaannya ya kaget, 
bingung, kok bisa sampai 
seperti itu.  

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Terus dari yang tadi 
kakak omong 
harusnya orang tua 
memberikan contoh, 
memberikan figur 
yang baik buat anak, 
terus setelah bercerai 
kan semua itu sudah 
kayak menghilang 
terus gimana kak?  

Ya kalau itu sih membiasakan 
diri saja, mau gimanapun kan 
itu orang tua, ada kekurangan 
dan ada kelebihannya seperti 
itu.  

   

Terus hal-hal yang 
sering dilakukan 

Dulu kalau masih itu ya ke 
gereja  
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sama mama apa kak?  

Selain itu ? Sering bikin kue, dulu mama 
saya kan buka toko roti.  

   

Kue apa kak? Ya banyak, kue kering kering, 
kue basah, kue tart segala 
macemlah seperti itu kak 

   

Selain itu kak?  Selain itu gimana ya?    

Dari tadi yang sering 
ke gereja, sering 
bikin kue ada lagi?  

Udah sih, sering pergi ke mall 
juga 

   

Terus kalau hal-hal 
yang sering 
dilakukan dengan 
papa apa kak?  

Dengan papa karena dulu kan 
sebenernya walaupun masih 
menikah itu sudah sempet 
pisah rumah, jadi dari kecil itu 
saya hubungan sama papa jadi 
kurang berinteraksi. 

   

Pisah rumah gimana 
maksutnya kak? Dari 
umur berapa emang?  

Dari kelas 5 SD sampai SMA, 
sampai cerai itu. 

   

Jadi itu kakak 
mamanya gitu ya?  

He’em, jadi sudah pisah 
rumah. Kakak saya yang 3 
orang ikut papa terus saya ikut 
mama, nah sedangkan saya 
juga jarang pulang ke rumah 
sini. 

   

Jadi interkasinya 
kurang gitu ya kak?  

He’em.    

Kalo setelah bercerai 
kan kakak tinggal 
sama dengan papa, 
nah hal yang sering 
dilakukan apa?   

Sesudah bercerai ya?    

Iya, kan kakak balik 
lagi nih ke rumah, 

Iya, yang sering dilakukan ya?    
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ada gak kak? 

Iyaa. Sering dilakukan ya suka 
makan bareng.  

   

Biasanya suka 
makan apa sih kak? 

Kalau papa saya kan kebetulan 
suka hobi makan ya hehehe 
seperti itu 

   

Suka kuliner berarti 
ya kak?  

Iya suka kuliner, makan 
banyak macam makanan. 

   

Terus kakak paham 
gak sih kak kenapa 
orang tua kakak 
bercerai ? 

Paham, ya paham aja    

Terus dari yang 
kakak ambil dari 
alesan orang tua 
bercerai apa kak? 

Ya alesan apa maksutnya?    

Ya kayak hal apa 
yang kakak dapat 
gitu?  

Hal yang aku dapet, ya 
intinya kalau berumah 
tangga itu komunikasi itu 
penting dan harus 1 atap, 
kan susah kalau rumah 
tangga tapi beda hunian.  

K Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Terus kakak pasti 
punya temen kan? 

Iya dong    

Seberapa banyak 
temen deket yang 
kakak miliki?  

Teman dekat ya?    

Iyaa Ada 8 orang     

Cowok semua kak? 
Atau ada ceweknya?  

Cowok semua kok     

Kalau hubungan 
dengan teman-teman 
yang tadi baik gak? 
Maksutnya kayak 

Ya sering kan temen kuliah ya    
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sering berinteraks, 
bertemu, sering 
keluar atau sering 
komunikasi gitu?  

Ohh temen kuliah to, 
1 kelas kah?  

Iya 1 kelas dong, tapi karena 
sekarang skripsi jadi jarang 
bertemu hehehe 

   

Kenapa kak?  Karena skripsi    

Ohhh kakaknya lagi 
skripsi to?  

Iya, stres mbak     

Gara-gara skripsi ya 
kak?  

Hahaa iya mbak     

Seberapa dekat 
kakak dengan 
mereka? 

Seberapa deket ya deket mbak, 
tapi saya punya prinsip mbak 

   

Gimana kak 
maksutnya?  

Jadi walaupun teman tapi ya 
ndak semua diceritain mbak, 
ndak semua dikeluarin. 

TS Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Punya privasi 
sendiri-sendiri ya? 

He’em    

Kalau sering 
berinteraksi lumayan 
ya kak?  

Ya lumayana mbak    

Terus kakak ikut 
dalam 1 grup itu 
karena 1 kelas jadi 
sering kumpul, deket 
terus sering 
berinteraksi juga?  

He’em, kenapa mbak?     

Gak apa-apa sih kak 
hahaha 

Hahaa yaudah mbak    
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Terus hubungan 
dengan orangtua 
sendiri seperti apa 
sih kak?  

Ya jujur mungkin dari kecil 
saya kan membutuhkan figur 
ibu ya sebenernya lebih deket 
ke ibu ya.  

PS Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Jadi kalau sama ayah 
gak begitu deket ya 
kak? 

Iya gak begitu deket     

Terus hubungan 
dengan ibu setelah 
orang tua bercerai 
seperti apa kak?  

Hubungan dengan orang tua 
sekarang ya masih baik-baik 
saja, tapi sekarang ya sempat 
itu sih sempat putus kontak.  

   

Kenapa kak?  Ya karena pihak dari orang tua 
tidak membolehkan. Dulu itu 
saya keluar dari rumah 
sebenernya kondisinya sudah 
gak baik, makanya saya di 
pulangkan disini.  

   

Hubungan dengan 
mama?  

Iya seperti itu.     

Terus alasannya 
kenapa kak?  

Alasannya karena saya bandel    

Oh kakak bandel, 
seperti apa sih kak? 

Gak tau ya, padahal saya gak 
merasa bandel-bandel amat loh 
hahaha. Paling ya pulang sore 
terus gara-gara pulang sore kan 
harusnya ada les to terus guru 
lesnya jadi menunggu. Dulu 
kadang sama mama saya juga 
sering ini sih kayak mungkin 
sudah biasa kali ya, jadi kayak 
sering berargumen gitu lo. 

   

Oh adu argumen 
yaa?  

Iya, ya mungkin karena saya 
merasa gak cocok gitu lo. Kok 
caranya seperti itu, kan 
biasalah ya anak muda punya 
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jiwa berontak hahaha 

Terus hubungan 
dengan papa kakak 
sendiri setelah 
bercerai seperti apa?  

Papa sendiri ya setelah bercerai 
saya ikut papa ya 

   

Jadi hubungannya 
setelah bercerai 
semakin deket gitu 
ya?  

Kalo dibilang deket ya gak 
terlalu sih. 

   

Kok bisa ngomong 
gitu kak?  

Ya mungkin karena ada 
traumatik waktu masa kecil. 

A Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Traumatik seperti 
apa kak?  

Dulu kan saya sering kayak di 
perebutkan. 

   

Diperebutkan oleh?  Oleh kedua orang tua saya, jadi 
saya disuruh ikut papa saya 
disuruh ikut dengan mama 
saya.  

   

Jadi waktu kecil itu 
kakak tidak dengan 
pilihannya sendiri? 
tetapi dengan pilihan 
orang tua gitu?  

He’em.. seperti itu mbak     

Terus cara orangtua 
mendidik seperti apa 
sih kak?  

Cara orangtua mendidik ya 
didiknya dengan..beda ya 
orangtua mama sama papa ya, 
kalau mama dengan penuh 
kasih sayang, lembut terus 
kadang-kadang malahan saya 
dimanja gitu, jadi kurang bagus 
seperti itu. 

   

Kalau papa kak?  Kalau papa beda karena 
mungkin papa saya juga kerja 
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di lapangan gitu ya, jadi 
pengennya ya didiknya secara 
tegas gitu taktek-taktek gitu  

Jadi harus cepet gitu 
ya kak?  

Iya harus cepet    

Terus cara didik ibu 
sebelum dan sesudah 
bercerai ada 
perbedaan gak kak? 
Atau masih sama 
aja? 

Masih sama aja    

Kalau papa sendiri 
kak?  

Sama aja sih mbak    

Kalau boleh tau di 
rumah kakak sama 
siapa?  

Dirumah sekarang sendiri sama 
papa mama sih, jadi kan papa 
saya menikah lagi  

   

Oh menikah lagi ya 
kak?  

Iyaa mbak    

Sejak kapan ya kak 
kalau boleh tau?  

Menikah lagi sejak saya ini 
SMA. 

   

Kelas ? SMA kelas 3.    

Kalau sama mama 
sebelumnya itu 
bercerainya waktu 
kakak SMA kelas 
berapa? 

Kelas 2.    

Kalau dengan mama 
sekarang deket gak 
sih kak hubungannya 
? 

Ya deket gak terlalu ya PS Faktor-
faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Gak terlalu ya? 
Kenapa emang ? 

Iyaa, ya mungkin saya sudah 
terbiasa dengan mama yang 
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dulu ya jadi agak susah.  

Tapi kayak ada 
problem gak sih kak 
sama mama yang 
ini? 

Gak ada, ya baik-baik aja sih    

Cuman baik-bak aja 
yaa 

Iyaa, everything it’s oke O Tingkat 
self 

efficacy 

++ 

Hahaha everything 
it’s oke, oke hehehe 

Terus selama ini 
pretasi atas 
keberhasilan apa 
yang telah kakak 
capai?  

Prestasi atas keberhasilan apa?     

Iya kak, apapun itu  Prestasi dan keberhasilan, 
keberhasilan waktu kuliah 
kalau dalam akademis ya gak 
ada mbak hahaha 

   

Lalu kak? 
Keberhasilan apa 
gitu, keinginan atau 
apa. 

Keinginan itu saya ada mbak.    

Apa ya kak? Saya ini suka bermain drum.    

Terus kak?  Karena saya punya 
keinginan saya berusaha 
mengejarnya  

M Tingkat 
self 

efficacy 

++ 

Dengan ? Terus tercapai deh    

Dengan apa kak? 
Maksutnya gimana?  

Mengejar keinginan, mengejar 
impian, ya dengan beli drum 
ini. Kakak juga bisa lihat 
sendiri kan.  

   

Iya kak hehehe Iya na, apa saya main dulu?    
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Oh kakak ini beli 
sendiri drumnya ? 

Hahah 

Gak usah kak hehehe  

Kalo boleh tahu 
kakak ini beli drum 
berapa ya?  

Ini belinya mungkin saya total 
sekitar 15 juta 

   

Oh 15 juta itu uang 
kakak sendiri? tanpa 
dibantu dengan 
orangtua? 

Enggak     

Wow, ohh jadi kalau 
kakak punya 
keinginan kakak 
pasti berusaha gitu?  

Yaa dong, harus 
berusahalah. Kalau gak 
berusaha mana bisa  

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Hehe oke kak siap.  

Terus kejadian atau 
kenangan indah yang 
terjadi pada saat 
remaja masih inget 
gak kak?  

Kenangan indah pada masa 
remaja, saya ini waktu 
remaja terkenal  

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Terkenal ya kak? 
Waktu kapan itu 
kak?  

Jaman SMP, SMA itu saya 
terkenalnya  

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Banyak yang 
ngefans dong kak?  

Ya dong hahaha     

Berarti banyak pacar 
dong kak? Banyak 
deketin juga ya kak?  

Kalau deketin saya ya 
banyak, bukan saya yang 
deketin malah ceweknya 
yang deketin mbak. 

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Wauw. Malah repot ya mbak ya    

Hahaha 

Wah terus kakak 
responnya gimana?  

Ya biasa aja mbak    
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Kenapa biasa aja 
kak?  

Ya gak apa-apa, tapi saya 
menikmati.  

   

Menikmati ya kak? Haha iya dong    

Oh oke jadi 
memanfaatkan 
kesempatan yang 
ada gitu ya kak?  

Maksutnya?    

Memanfaatkan 
dengan banyak 
cewek yang deketin 
kak  

Bukan seperti itu mbak, 
jadikan karena terkenal gak 
perlu memperkenalkan  diri 
sudah dikenal gitu mbak  

   

Oh gitu ya kak, terus 
proses dan respon 
atas keberhasilan 
yang telah dicapai 
seperti apa kak?  

Respon dan proses atas 
keberhasilan, maksutnya 
gimana ya mbak? Tolong 
dijelasin lagi  

   

Kalau proses itu 
kakak prosesnya 
seperti apa atas 
keberhasilan yang 
telah dicapai sama 
prestasi, kayak 
kakak waktu SD kan 
ada prestasi nih, nah 
kakak kan kayak apa 
belajar terus, ada les, 
ada apa pun lainnya 
seperti itu   

Ohhh    

Terus responnya atas 
keberhasilan seperti 
apa? 

Ya kalau SD itu kan saya 
sering ikut lomba gitu ya 
mbak, jadi setiap hari saya 
belajar terus pantang 
menyerah dari pagi sampai 
sore belajar terus 

PM Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Setiap hari kak?  Iya setiap hari kak, saya ini 
dulu juga ikut les juga, les 
komputer, les musik, les 

PM Tingkat 
self 

+++ 
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pelajaran macem-macem 
gitu mbak.  

efficacy 

Kalau proses atas 
keberhasilan yang 
kakak yang telah 
capai seperti apa? 
Kayak kakak beli 
drum kaya gimana? 

Prosesnya ya ini mbak 
mengumpulkan uang sedikit-
sedikit.  

PM Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Dari uang saku 
kakak? Dari 
orangtua atau kakak 
cari  kerjaan 
sampingan gitu? 

Ya ada sampingan juga sih.    

Kalau boleh tahu 
kerja sampingannya 
apa kak?  

Saya ikut EO gitu    

Oh ikut EO, terus 
dari semua yang 
telah dicapai respon 
yang atas 
keberhasilannya apa 
kak?  

Respon atas keberhasilanya 
ya seneng mbak, kan yang 
diimpikan sudah tercapai 
seperti itu mbak  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Lalu selama hidup 
kakak, kakak kan 
sudah mengalami 
banyak hal gitu kan 
kak. Terus hal apa 
yang telah kakak 
lalui ? 

Ya banyak ya mbak ya, dari 
kecil kan orangtua 
meninggal terus perceraian 
orang tua kan saya harus 
menyesuaikan diri ya mbak, 
lalu orangtua juga menikah 
lagi. Dulu orang tua bersama 
terus berpisah mbak harus 
beradaptasi  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Selain itu kak? 
Selain orangtua?  

Ya itu mbak orangtua 
menikah lagi harus 
beradaptasi lagi, berusaha 
menerima lagi mbak kan itu 
gak gampang. Menerima 
orang baru serumah gitu, 
apalagi itu kan dari pihak 

PS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 
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orangtua ya jadi saya harus 
membiasakan diri dan 
menerima lagi. 

Terus dari semua 
yang kakak laluin 
prosesnya kayak 
gimana ya kak?  

Proses gimana ya mbak?     

Ya proses cara kakak 
melaluinya 

Gimana pertanyaannya kak?    

Prosesnya yang telah 
kakak lewatin seperti 
apa sih?  

Proses yang saya lewati ya 
dalam hati bergejolak mbak, 
ya antara menerima atau 
enggak tapi ya namanya 
manusia harus.. roda kan 
berputar ya mbak jadi harus 
menerima apapun itu mbak 
seperti itu mbak  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Terus kejadian atau 
kenangan buruk 
pada saat remaja 
kak?  

Dulu ini saya pernah 
mendapatkan fitnah mbak 

   

Fitnah apa ya kak?  Jadi ada orang yang menjelek-
jelekkan saya mbak 

   

Ohhh, dijelek-jelekin 
kayak gimana kak?  

Ya ini mbak lewat media sosial 
mbak 

   

Kayak gimana ya 
kak itu?  

Jadi pas itu kan saya baru 
mulai masuk kuliah kan ya 
mbak, terus pas itu ada orang 
iseng mungkin yang buat line 
atas nama saya nah tapi 
mengirim konten-konten gak 
bagus ke banyak cewek gitu 
mbak. Apalagi kan itu 
ngirimnya sama anak-anak 
SMA saya dulu mbak 

   

Jadi temen sekolah Iyaa mbak jadi kan otomatis A Faktor +++ 
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dulu? nama saya jadi jelek ya 
mbak ya, saya itu sempet 
down mbak jadi mau ke 
sekolah aja saya malu mbak. 
Ya mungkin pas itu ada 
orang-orang yang masih 
percaya, masih mensupport 
saya  

yang 
memeng
aruhi self 
efficacy 

Jadi waktu itu down 
banget ya kak?  

Iya mbak down, sampai sya 
dicariin orang juga ya. Terus 
pernah dulu sampai ada yang 
gak terima saya dipukul  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Dipukul kak? 
Dipukul apanya kak? 

Dipukul kepalanya     

Oh yaa?  Iya mbak gitu mbak    

Terus kakak bales 
gitu?  

Ya gimana ya mbak, pas itu 
kan posisi rame-rame mbak, 
nanti kalau saya bales malah 
tambah runyam mbak  

   

Jadi kakak diem aja 
gitu? Terus orangnya 
habis nonjok ? 

Habis nonjok ya ini mbak 
langsung pergi, terus sampai 
aku visum segala 

   

Buat apa kak itu?  Visumnya itu karena sampai 
kepala saya pusing banget 
mbak, buat jalan aja rasanya 
sakit, sampai matanya 
berkunang-kunang lemes 
banget mbak dulu, kan 
kemugkinan ada gagar otak ya 
mbak 

   

Terus hal apa sih 
yang kakak lakukan 
ketika mengalami 
kegagalan?  

Kegagalan, kalo kegagalan 
ya selalu mencoba dan 
mencoba karena tak kan 
pernah tau waktu berhasil 
tapi teruslah mencoba, 

PM Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 
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karena mencoba itu baik  

Ya kak betul sekali, 
terus ada gak sih kak 
masalah yang pernah 
dialami sebelum 
orangtua bercerai?  

Permasalahan dengan orangtua 
atau dengan siapa ya? 

   

Ya dengan orangtua 
ya dengan diri 
sendiri  

Ya sebenernya ya ada mbak    

Apa kak? Dulu nih saya mungkin ini 
karena bandel ya mbak, pernah 
sampa dibawa ke ruang BK 
mbak 

   

Kenapa ya kak itu 
masalahnya?  

Karena bandel sama orangtua    

Terus kak? Emang 
bandelnya kakak 
kayak gimana? 

Ya banyak mbak karena 
pulangnya sore, terus karena 
nakal sering main warnet  

   

Emang di warnet 
main apa kak? 

Ya banyak mbak kan sama 
temen-temen 

   

Ohhh selain 
permasalahan 
orangtua sebelum 
bercerai ? 

Permasalah orangtua sebelum 
bercerai, apa ya mbak ya? Gak 
ada sih mbak, fine-fine aja. 

   

Kalau dengan 
orangtua sendiri 
kak?  

Kalau dengan orangtua sendiri 
gimana mbak? 

   

Permasalahn dengan 
orangtua ka  

Permasalahan ya ada mbak, 
tadi apa mbak pertanyaannya?  

   

Permasalahan yang 
dialami sebelum 
orang tua kakak 
bercerai?  

Sebelum orangtua bercerai, 
sebelumnya ada konflik mbak 
dalam batin nih, batin ini 
sungguh tersiksa  

   



176 
 

 

Kenapa kak?  Ya dalam hati gak ingin mbak 
orangtua bercerai karena... 
sebelum orangtua bercerai ya 
paling nakal-nakal aja sih 
mbak. 

   

Nakalnya gimana 
kak? 

Ya nakal-nakal remaja mbak     

Ya bandel gitu ya 
kak?  

Iya mbak bandel sering keluar 
gitu mbak 

   

Terus permasalahan 
setelah orangtua 
bercerai gimana 
kak?  

Gimana mbak?    

Permasalahan 
setelah orangtua 
bercerai  

Ya ada mbak, gejolak batin 
mbak  

   

Seperti apa kak?  Seperti ya banyak mbak    

Ya apa kak?  Ya kalau orangtua sudah 
bercerai kan gak ikut kedua 
orangtua lagi kan, 
maksutnya gak bisa bertemu 
dengan mereka lagi jadi ya 
dulu yang biasa berdua terus 
ya gak kumpul lagi ya jadi 
gimana gitu ya. Dulu sempet 
saya melamun juga mbak di 
kelas, jadi saya kurang 
konsentrasi jadi prestasi saya 
menurun mbak. Kata guru 
saya seperti itu, sempet 
ditegur juga “kok sering 
melamun?” gitu mbak 

PS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Terus kakak jawab 
gimana?  

Gak jawab apa-apa karena saya 
gak mau cerita  

   

Ohh oke, terus 
perpepsi terhadap 

Persepsi terhadap masalah 
sebelum orangtua bercerai ya, 
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masalah sebelum 
orangtua bercerai 
gimana kak?  

ya jujur saja saya ini jarang 
punya masalah yang berat-
berat ya jadi hidupku mulus-
mulus saja, sebelumnya gak 
ada problem apa-apa mbak.  

Jadi have fun terus 
ya kak hidupnya?  

Iyaa have fun terus    

Terus kalau persepsi 
masalah sendiri 
setelah orangtua 
bercerai kayak 
gimana kak?  

Ya sebenernya sama aja sih 
mbak, gak ada perubahan kok 

   

Gak ada perubahan?  Gak ada perubahan    

Jadi sama aja gitu?  Iyaa, bagaimanapun kan kita 
harus melewati sendiri ya 
mbak 

   

Jadi kakak tetep 
yakin?  

Ya dong harus tetep optimis, 
ya walaupun pertamanya 
agak down sih mbak gara-
gara orangtua bercerai mbak  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Tapi setelah itu 
kakak bisa melewati 
semuanya dengan 
baik? 

Iya betul sekali     

Terus dari semua 
permasalahn yang 
terjadi cara 
mengatasi 
permasalahan yang 
kakak alami apa? 

Cara mengatasi 
permasalahan ya sebenarnya 
intinya satu mbak jangan lari 
dari masalah mbak, masalah 
itu selalu ada jadi harus 
dihadapin seperti itu 

M Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Betul betul betul  Betulkan kak?     

Ya kak betul Ada masalah satu selesain dulu 
baru kalau ada masalah 
diselesaiin lagi, jadi jangan 
menumpuk masalah ini mbak 

   



178 
 

 

nanti malah pusing  

Ohh oke, terus 
kenangan indah 
sebelum orangtua 
bercerai apa kak? 

Banyak kak kenangan indah     

Apa aja kak?  Ya dulu sering jalan-jalan 
bersama, sering ngobrol 
bersama gitu mbak sering ya 
seperti layaknya orangtua yang 
berbahagia keluarga yang 
bahagia 

   

Kalau kenangan 
indah setelah 
orangtua bercerai 
ada gak kak?  

Kenangan indah bersama 
orangtua maksutnya? 

   

Ya kenangan indah 
apapun setelah 
orangtua bercerai 

Kenangan indah setelah 
orangtua bercerai apapun itu,ya 
banyak yaa dulu saya lulus 
saya senang, walaupun 
orangtua bercerai tapi tidak ada 
masalah saya tetap bisa lulus 

   

Selain itu kak? Ya ada mbak, saat ini saya 
sedang menjalin hubungan ya 
mbak  

   

Hubungan apa kak?  Hubungan ini mbak asmara.    

Ohh berarti sudah 
punya pacar ya kak?  

Sudah mbak    

Sudah jalan berapa 
lama kak?  

Sudah 10 bulan, kemarin baru 
saya lamar mbak hehehe 

   

Ohh kemarin kakak 
lamar to  

Iya mbak hahaha    

Ngeri ya kak cepet 
ya 

Ya sebenernya gak cepet-cepet 
banget sih   
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Jadi kakak sudah 
yakin ya dengan 
hubungan yang baru 
10 bulan ? 

Ya dong mbak.    

Semoga lancar ya 
kak 

Ya mbak pasti dong     

Luar biasa kakak 
sudah melamar 
pacarnya  

Ya dong mbak    

Terus kenangan 
buruk sebelum 
orantua bercerai ada 
gak kak?  

Bersama orangtua atau 
bersama orang lain?  

   

Semuanya  Kenangan buruk ya ada     

Apa kak?  Ya karena cekcok ini mbak 
tetangga pada tau, kan saya 
sebagai anak juga agak malu 
ya mbak kalau tetangga pada 
tau.  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Selain itu kak?  Ya mungkin dengan teman 
mbak, karena masalah 
akademik mbak jadi saya 
kehilangan teman  

TS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Kok bisa kak?  Jadi karena saya saling 
bersaingan terus jadi 
akhirnya malah gak deket  

TS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Ohh itu waktu kapan 
kak?  

Waktu SD, padahal ini sahabat 
saya  

   

Terus kalau 
kenangan buruk 
setelah bercerai kak?  

Kenangan buruk ya seperti tadi 
itu yang saya di fitnah orang 
itu, yang saya dijelek-jelekan 
orang itu 
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Selain itu ada lagi 
kak?  

Itu saja mbak     

Terus kenangan atau 
kesedihan saat 
remaja yang kakak 
inget apa ? 

Ya ini mbak saat remaja 
orangtua saya bercerai  

   

Selain itu kak? Terus kalo kesedihannya ya 
putus cinta mbak hahahahaa 

   

Emang putus 
cintanya kenapa 
kak?  

Ya banyak mbak putus cinta 
mbak, bermacam-macam 
alasan 

   

Membuat kakak 
patah hati banget?  

Ya enggak juga sih mbak, tapi 
sempet down itu wajar mbak 
namanya manusia ya mbak ya 
ada titik dibawah  

   

Terus kalau makna 
tentang masa remaja 
kakak sendiri seperti 
apa? Makna hidup 
kak 

Makna hidup saat remaja ya 
kan awal dari dewasa jadi 
remaja ya banyak kejadian 
mbak yang bisa 
mendewasakan diri mbak, 
seperti itu mbak jadi remaja 
ini merupakan titik awal  

KO Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+ 

Jadi kakak selalu 
positif thinking gitu 
ya?  

Ya berusaha dalam 
menentukan semua 

   

Terus kalau 
pandangan tentang 
pendidikan sendiri 
kayak gimana ? 

Ya mungkin karena sudah 
dewasa ini jadi perlu mbak 
pendidikan itu. 

   

Kenapa kak? Ya karena pendidikan ini ya 
perlu mbak sebagai sarana 
membantu mencari pekerjaan 
dan lain-lain, pendidikan juga 
punya apa tuh bisa menambah 
koneksi gitu mbak 
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Terus kalau tentang 
pandangan tentang 
keluarga?  

Pandangan tentang keluarga?     

Iyaa  Pandangan tentang keluarga 
ya..maksutnya pandangan apa 
nih?  

   

Apapun kak tentang 
keluarga seperti apa 
sih? 

Tentang keluarga ya banyak 
mbak, keluarga nih harus 
saling membantu, saling 
menyupport, keluarga harus 
intinya keluarga kan 
lingkungan terdekat kita 
kan, jadi kalau misalnya 
keluarganya positif pasti 
juga akan positif gitu mbak 
kalo negatif juga negatif gitu 
mbak. Jadi intinya keluarga 
itu harus dipupuk  

K Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

++ 

Terus hal positif dan 
negatif tentang 
orangtua bercerai. 
Hal positif dulu deh 
kak tentang orangtua 
bercerai. 

Ya setelah orangtua bercerai 
pasti ada positifnya mbak 
jadi saya bisa memaknai 
hidup ini kan lebih luas ya 
mbak, lebih luasya jadi ada 
gejolak hidup gitu 

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Selain itu kak?  Terus saya ini ya setelah 
orangtua bercerai bisa jadi 
mandiri, dulu kan waktu saya 
ikut kedua orangtua masih 
seperti menggantungkan gitu 
apalagi sama mama jadi ya 
lebih bisa mandiri gitu, lebih 
kuat lebih strong.  

   

Selain itu kak?  Hal positifnya lebih 
menghargai komunikasi pada 
orangtua, setelah orangtua 
bercerai kan juga ini ya mbak 
ada yang jarang komunikasi 
gitu, jadi serumah juga harus 
komunikasi mbak, komunikasi 
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itu penting mbak seperti itu 
mbak. 

Ada lagi gak kak?  Enggak     

Terus kalau hal 
negatif setelah 
orangtua bercerai 
apa kak?  

Ya kalau hal negatif ada mbak     

Apa kak?  Hmmmm hal negatif apa 
maksutnya mbak? 

   

Ya hal negatif 
tentang tua bercerai 
itu kayak kakak 
benci gak sih sama 
orangtua, aku gak 
suka dengan mereka 
atau seperti apapun 
gitu 

Kalau benci sebenernya gak 
ada ada, tapi aku berfikir kok 
bisa jadi seperti ini mbak, kan 
gak ada yang nyangka ya mbak 
seperti itu mbak 

   

Terus hal yang 
membuat kakak kuat 
dalam hidup apa 
kak?  

Apa mbak?    

Hal yang membuat 
kakak kuat dalam 
menjalani semua ini 

Ya belajar dari pengalaman 
mbak dari masa lalu ada 
masanya orang dibawah ada 
masanya orang diatas mbak 
jadi intinya orang itu harus 
legawa mbak  

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Selain itu kak?  Ada lagi mbak, ya kayak 
dukungan teman-teman, 
dukungan orangtua sendiri 
terus dukungan pasangan  

PS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Pasangan juga ya 
kak? 

Ya mbak kan juga pasangan 
saya ini dari background yang 
sama ya mbak jadi kurang 
lebihnya ya tau mbak seperti 
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itu 

Kalau hal yang 
membuat kakak 
lemah apa kak?  

Membuat lemah ya intinya 
ini karena mungkin dari 
pikiran sendiri ya mbak jadi 
kadang-kadang ya ngerasa 
enggak mampu gitu  

PS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Selain itu kak?  Kadang-kadang teringat 
kejadian masa lalu gitu 
mbak, jadi merasa tidak 
mampu 

PS Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Ada lagi gak kak?  Tidak ada mbak    

Oh ya sudah cukup 
sekian ya kak, nanti 
kalau ada pertanyaan 
lagi saya akan tanya 
lagi. Terima kasih 
kaka 

Iya mbak sama-sama     
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Lampiran 2.4 Verbatim Subjek R  

Verbatim Subjek R 

Wawancara : 9 Agustus 2018  

Pertanyaan Jawaban Kode Tema Intensitas 

Hallo kak, lama gak 
berjumpa ya. 

Iyaa     

Saya mau tanya-
tanya lagi ya kak. 

Iya mau tanya-tanya apa 
mbak? 

   

Kemarin kan kakak 
dah tak tanya-tanya 
to tentang kelebihan 
yang kakak miliki. 
Nah salah satu 
kelebihan yang 
kakak miliki dalam 
hal fisik apa kak? 

Apa?     

Dalam hal fisik kak Ya kalau dalam hal fisik 
banyak yang bilang saya 
ganteng itu mbak. Dulu saya 
jaman SMA digemari oleh 
wanita-wanita. 

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Hahaa iya kak? 
Gara-gara kakak 
ganteng gitu?  

Terkenal saya dulu itu, waktu 
SMA  

   

Karena apa 
akademik atau 
karena fisiknya?  

Ya sebenernya dulu waktu 
jaman SMP kan itu satu 
kompleks sama SMA, nah 
mulai dari situ kan… kalo dari 
akademis emang ada sih mbak, 
akademisnya memang agak 
sedikit diatas rata-rata.  

   

Kalau boleh tau 
diatas rata-rata itu 

Kalau lomba waktu SMP sih 
gak pernah mbak, selalu 
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dapat ranking atau 
pernah itu lomba 
gitu kak?  

ranking kok. 

Berapa kak?  Biasanya rankingnya 1, 3, 5 
gitu 

   

Jadi masuk sepuluh 
besar ya kak?  

Iyalah hahaha    

Terus selain kakak 
merasa ganteng apa 
lagi kak?  

Ya sebenernya gak merasa 
ganteng, tapi banyak yang 
orang bilang seperti itu.  

   

Tapi kakak sendiri 
merasa gak dirinya 
ganteng ? 

Biasa aja nah,    

Biasa aja?  Iyaa biasa aja kok    

Tapi kakak 
bersyukur gak 
dengan fisik yang 
telah Tuhan berikan 
kepada kakak?  

Ya dari pemberian Tuhan harus 
disyukuri to 

   

Jadi kakak bersyukur 
ya?  

Iyaa to, punya organ lengkap, 
punya anggota badan lengkap 
jadi ya harus bersyukur sama 
apa yang dikasih Tuhan.  

   

Selain tadi kelebihan 
yang fisik, kelebihan 
yang lain ada gak 
kak?  

Kelebihan apa contohnya?     

Ya kelebihan yang 
kakak punyai gitu/ 

Mmmmm ya itu dari akademis     

Selain akademis 
kak?  

Ya udah sih itu aja.    

Kayak contoh misal 
bisa benerin barang 
rusak menjadi bisa, 

Ya paling apa ya, sesuai 
jurusan aja. 
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yang orang-orang 
gak bisa atau kakak 
bisa..out of the box 
gitu kak.  

Apa?  Kayak ini kan saya anak ikom 
kan, ilmu komputer ya paling 
kalau ada orang-orang butuh. 
Maksutnya butuh bantuan saya 
benerin. 

   

Kalau bantuan, 
bantuan apa 
biasanya kak?  

Ya banyak yaa, yang 
menyangkut komputer itu dari 
program-programnya biasanya.  

   

Contohnya kak?  Ya banyak ya mbak hehehe 
biasanya seperti install ulang. 
Ya mungkin gak terlalu spesial 
kali.  

   

Ada lagi kak?  Udah sih itu aja.     

Terus atas semua 
yang dimiliki itu 
kakak bangga atau 
yakin gak sih tentang 
dirinya sendiri? 

Tentang apa yang dimiliki? 
Keluarga materi atau ? 

   

Everything  Ya kalau saya sendiri ada ragu-
ragunya sih.  

   

Kenapa?  Ya namanya juga manusia 
biasa, kan maksutnya ada sisi 
ragu-ragu gitu. 

   

Kalau biasanya ragu-
ragu itu kenapa kak? 

Ya ragu apa ya mbak, banyak 
mbak  

   

Apa aja kak?  Ya untuk urusan nanti di hari 
tua begitu 

   

Selain itu ? Dikerjaan juga    

Emang kenapa 
dengan pekerjaan 

Ya ndak apa-apa sih mbak    
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kakak?  

Jadi cuma kayak … Jadi seperti kurang percaya diri 
mungkin karena kurang 
pengalaman, makanya harus 
banyak belajar.  

   

Apa kakak sudah 
melakukan itu?  

Ya kalau belajar sudah sih 
mbak, kebetulan kerja di 
tempat orang tua, bantu-bantu 
orang tua 

   

Kalau boleh tau 
bantu kerja apa kak?  

Jadi dia apotek.     

Ohh papanya punya 
apotek ya kak?  

Iyaa.    

Kakak disana 
bantuin apa kak?  

Ya banyak, kayak bantu jualan, 
terus bantu-bantu faktur, 
pembelian barang, terus 
menentukan harga gitu sih.  

   

Kayak stok barang 
juga gitu ya kak?  

Iyaa betul    

Terus kakak 
menyukai gak sih 
pekerjaan itu?  

Ya semua pekerjaan harus 
disukai. 

   

Jadi mulai 
menikmati gitu ya 
kak? 

Ya harus dinikmati     

Terus kemarin kan 
kakak ngomong 
kalau kakak sulit 
beradaptasi, nah 
selain kekurangan 
itu ada lagi gak sih 
kak?  

Ya aku gak tau ya mbak ini 
kekurangan atau enggak, tapi 
sebenernya saya orangnya 
pemalu. 

   

Kenapa ? Gak tau kenapa, mungkin udah 
bawaan dari sananya. Hahaha 
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Emang kakak malu 
karena hal apa kak?  

Ya gak kenapa-kenapa ya, 
punya rasa malu aja, di depan 
orang baru yang dikenal. Kan 
saya dikit ngomong jadi saya 
itu orangnya harus diajak 
ngomong dulu. 

   

Jadi lebih diem kalau 
sama orang gak 
dikenal ? 

He’em.     

Tapi kan kakak 
punya sifat pemalu 
itu menghalangi gak 
sih sosialisasinya 
kakak, terus kayak 
dalam mengambil 
keputusan kayak 
hidup bermasyarakat 
diluar? 

Malu-malu yaa?    

Iyaa itu 
mempengaruhi gak?  

Ya kalau pengaruh mungkin ya 
ada sedikit kali mbak, mungkin 
ditanya “kenapa kok diem?” 
“kenapa kok jarang 
ngomong?” memang sudah 
bawaan karena dari sananya 
hehe bukan gara-gara apa.  

   

Jadi kakak malu gak 
tau karena apa gitu?  

He’em.     

Alasan apa gitu gak 
tau kak? Mungkin 
orang pemalu karena 
aku pendek atau 
gara-gara apa gitu, 
apa aku hitam gitu 
atau diluar dari fisik 
gitu. 

Ya gak ada sih.     

Gak ada?  Iya memang mungkin sifatnya 
seperti itu kali ya.  
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Bawaan dari kecil ya 
kak?  

Enggak, sebenernya dari kecil 
malah gampang bergaul tapi 
semenjak SMA kayakya aku 
seperti malu-malu. 

   

Penyebabnya kak?  Wah ya gak tau yaa    

Apa kakak pernah 
mengalami hal yang 
memalukan waktu 
SMA?  

Gak pernah    

Oke.  Tapi saya dulu pernah punya 
pengalaman di bully. Hahaha 

   

Dibully kenapa kak?  Hahah ya enggak sama temen 
sekelas 

   

Dibullynya gimana 
kak?  

Ya sekedar ngomong secara 
omongan.  

   

Kayak gimana 
contohnya kak?  

Ya banyak    

Yang bikin kakak 
drop atau jadi malu 
atau minder gitu?  

Ya enggak dibilang mmm 
gimana yaa, dibilang pasif 
banget gitu lo.  

   

Ngomongnya kayak 
gimana kak?  

Wah lupa saya, itu waktu SMA 
kelas 1, udah berapa tahun 
coba  

   

Tapi selama kakak 
SMA sering 
mendapat bullyan 
gak sih? Atau cuma 
waktu awal masuk 
SMA aja?  

Ya cuma kelas 1 aja, 
sesudahnya biasa aja sih.  

   

Oh ya kak maaf ya 
sebelumnya, kakak 
tau gak sih alasan 
kenapa ayah dan ibu 
kakak bercerai? 

Ya tau.    
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Kalau boleh tau apa 
ya kak?  

Karena kurang keharmonisan 
dan kurang sinkronisasi  

   

Kurang apa?  Kurang harmonis     

Satunya?  Kurang sinkronisasi     

Oh, kurang 
harmonisnya itu 
seperti apa ya kak?  

Ya karena dari 3 bulan pertama 
itu sudah enggak serumah lagi 
kok, jadi selama 8 tahun yaitu 
gak pernah serumah. Jadi 
terpisah aku ikut sama mama, 
terus kakak 3 cewek itu ikut 
papa saya. Jadi ya saya sering 
bolak-balik rumah, jadi 
kadang-kadang pagi disini sore 
disana. Tapi emang saya jarang 
ikut papa saya sih, makanya 
kurang deket sama papa, 
karena sejak kecil saya sama 
mama saya ya.  

   

Ohh gitu yaa… He’em    

Terus setelah 
bercerai nih, 
sekarang kakak kan 
tinggal sama 
papanya. Nah 
seberapa sering nih 
kakak 
berkomunikasi sama 
mama tirinya itu?  

Dengan mama tiri, ya lumayan 
sering kok hampir tiap hari. 

   

Biasanya kalau tiap 
hari itu lewat chat 
atau telpon juga kak?  

Lewat chat, tapi kalau lewat 
telpon jarang-jarang sih. Tapi 
biasanya kalau mau telpon 
misal mau ke sana yaitu telpon. 

   

Kalau seminggu bisa 
berapa kali ketemu 
kak?  

Wah gak pasti sihh.    

Biasanyaa ? Paling seminggu sekali     
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Terus tadi kan kakak 
ngomong, punya 
saudara kakak-kakak 
cewek itu kan. 
Hubungan dengan 
kakak-kakaknya 
sendiri kayak 
gimana kak?  

Dengan kakak-kakak saya 
bilang deket ya gak terlalu 
deket sih, soalnya memang dari 
kecil sudah terpisahkan. Saya 
umur 2 tahun karena mama 
kandung saya gak ada, saya 
dibawa ke Jakarta nah 
sedangkan kakak saya di 
semarang, nah dari situ kan 
udah gak terlalu deket. Terus 
pas sudah beranjak umur 
dibawa mama kan, jadi juga 
kurang komunikasi. 

   

Jadi kalau 
komunikasi waktu 
pulang ke rumah 
papa gitu kak?  

He’em sama paling ya itu 
sesudah cerai kan saya ikut 
papa saya lagi.  

   

Terus hubungannya 
mulai membaik atau 
gimana kak?  

Mulai membaik    

Seberapa deket sih 
hubungan kakak 
dengan saudara-
saudaranya?  

Saudara kandung ya? Ya 
deketnya ya gimana 
yaa..maksutnya kayak gimana? 

   

Deket banget gak sih 
kayak sampai 
curhat-curhatan atau 
cuma sekedar kakak 
adek biasanya gitu 
hanya sapa-sapaan, 
ngajak keluar tanpa 
ada saling curhatan 
gitu kayak saling 
bertukar perasaan 
gitu lo kak. 

Kalau curhat ya ada, tapi ya 
jarang-jarang sih kalau curhat 
gitu. 

   

Kenapa kak?  Ya gak apa-apa hehehe emang 
dasarnya jarang curhat sih.  
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Tapi baik-baik aja ya 
kak sampai 
sekarang?  

Baik-baik aja sih, tapi sama 
kakak yang pertama kurang 
baik sih. 

   

Kenapa kak kalau 
boleh tau?  

Ya dulu gara-gara ada masalah 
sama kakak saya yang kedua 
sama papa saya gak deket. 

   

Kalau boleh tau 
kenapa ya kak?  

Ya itu sih karena masalah 
uang. 

   

Masalah uang 
kenapa kak?  

Soalnya dulu pernah pinjem 
sama kakak saya yang kedua, 
terus kan katanya mau diganti 
nyatanya gak diganti.  

   

Terus ? Yaudah..itu kan posisi udah 
gak serumah sama papa saya 
kan. 

   

Siapa kak?  Kakak yang pertama jadi ya 
gitulah. Kondisinya sudah 
jarang berkomunikasi  

   

Kalau sekarang 
kakaknya yang 
kedua dan ketiga 
dimana kak?  

Kebetulan kakak yang kedua 
sudah menikah, yang ketiga 
juga sudah menikah sih. Yang 
kedua di bekasi terus yang 
ketiga di amerika ikut 
suaminya, semua ikut 
suaminya.  

   

Terus kan sekarang 
kakak sama kakak-
kakaknya sudah 
hubungan jarak jauh 
nih.  

He’em LDR ya hahah    

Iyaa LDR, nah itu 
masih kontakan gak 
sih kak?  

Kalau kontakan lumayan 
sering sih 

   

Sama kedua kakak?  Iyaa tapi lebih sama kakak 
yang kedua ya, mungkin 
karena sama kakak yang kedua 
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jauh ya jadi bingung.  

Biasanya kalau chat-
chatan itu ngomong 
apa kak?  

Ya tanya kabar, ya chat-chat ya 
kerjaan gimana yaa maksutnya 
urusan-urusan seperti itu 
sewajarnya 

   

Jadi hubungannya 
masih baik ya?  

Baik dong     

Terus kalau perasaan 
sebelum orang tua 
kakak bercerai 
seperti apa kak?  

Sebelum bercerai gimana 
maksutnya?  

   

Sebelum orang tua 
bercerai perasaannya 
seperti apa kayak 
gimana gitu, kalau 
ada masalah kayak 
menghadapinya have 
fun aja 

Gak ada sih.     

Biasa aja?  Biasa aja, soale kan juga dulu 
sebelum bercerai juga sudah 
gak serumah kan 

   

Jadi sudah terbiasa?  Sudah terbiasa     

Dengan konflik-
konflik yang ada gitu 
ya kak?  

Iyaa, lebih tepatnya 
membiasakan diri hehehe 

   

Terus cara menerima 
kakak karena orang 
tua berpisah seperti 
apa kak?  

Cara menerima ?    

Apa yang kakak 
lakukan selama ini?  

Ya gimana ya berusaha lapang 
dada aja sih, kan ya lagian 
kedepannya juga pasti ada 
masalah ya, ya mungkin salah 
satunya ya itu, mungkin juga 
sudah di takdirkan dengan 
Tuhan kali. Ya memang harus 
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berusaha menerima apa adanya 

Terus prosesnya 
sendiri dalam 
menjalani saat 
masalah itu dating 
gimana kak? 
Responnya seperti 
apa? 

Ya dalam hati sebenernya 
sakit ya, soalnya kan tadi 
kalau mau pisah takut, takut 
kehilangan salah satu figure 
orang tua kan, terus jadinya 
sedih sih, dulu sampai saya 
sering ngalamun kok. Dikelas 
katanya sering ngalamun 
sama gurunya. 

A Faktor 
yang 

memeng
aruhi self 
efficacy 

+++ 

Selain itu ada lagi 
kak?  

Ya sedih aja rasanya sih, ya 
sedih gitu sedih sekali  

   

Terus katanya kakak 
ngerjain skripsi ya?  

Iyaa nih, apa itu skripsi? 
Hahahaa 

   

Kakak stress gak sih 
kak?  

Skripsi ya?     

Iyaa skripsi Ya lumayan stress sih, karena 
susah kok 

   

Kalau kakak stress 
karena skripsi yang 
kakak lakuin apa?  

Mengalihkan to ya    

Seperti?  Mengalihkan ke banyak hal    

Dengan cara?  Ya seperti hobi kak    

Apa kak?  Ya kebetulan saya lagi suka 
motor nih, terus 
mengalihkannya ke sana.  

   

Ohh jadi skripsinya 
ditinggal lebih 
ngurusin motor ya 
kak?  

Waduh ya gak juga to, 
dikerjainnya habis selesai ini 
hahahaha 

   

Kalau boleh tau 
sudah bab berapa 
kak?  

Waduh bab berapa ya? Hahaha 
kayanya baru bab 0,5 yaa 
ahaha 
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Baru ancang-ancang 
kak? Ahaha  

Iya nih baru ancang-ancang 
hahaha 

   

Terus hubungan 
ayah setelah orang 
tua bercerai gimana? 

Ya kan sering kumpul sama 
ayah, ya jadi seperti itu biasa 
aja. 

   

Tapi lebih deket 
gak?  

Ya lebih deket sih, tapi 
mungkin emang gara-gara saya 
jarang ngomong ya, sedangkan 
perlakuan papa saya juga 
banyak diamnya.  

   

Ohhh..jadi diem-
dieman gitu? 

Hahahah ya kalau ngomong 
paling bahas masalah kerja, 
bahas masalah keluarga sama 
tanya-tanya urusan kuliah.  

   

Pernah sampai tukar 
perasaan atau curhat 
sama papanya kak?  

Ya pernahlah, kalau ada 
masalah yang lumayan berat. 
Kalau misal bisa diatasi ya gak 
curhat sih 

   

Jadi sudah membaik 
lah ya kak?  

Ya dong    

Terus kakak kan 
katanya papa kakak 
menikah lagi, terus 
hubungannya kakak 
dengan yang ini kan 
biasa aja, maksutnya 
gak terlalu deket. 
Apa kakak gak 
mencoba untuk 
mendekatkan diri 
atau biasa aja yaudah 
lah kayak gitu?  

Ya sebenernya gimana ya, saya 
ini agak bingung mbak hehehe 

   

Kenapa kak?  Karena ya disisi lain saya 
masih kontekan sama mama 
saya to, ya mesti kan masih 
terasa sayangnya. Jadi ya 
gimana yaa, deket ya deket 
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cuman deket-deket biasa aja 
masih gak terlalu deket sih.  

Tapi sering gak sih 
kakak curhat-curhat 
sama mamaya?  

Enggak     

Biasa aja ya? Kayak 
cuman sekedar 
nyapa atau 
ngomong-ngomong 
biasa gitu ya 

Soalnya papa saya juga pesen 
sih, hahahaha 

   

Pesen apa kak?  Maksutnya ya jangan gimana 
ya… ya gitu lah hahaha 

   

Kalau boleh tau kak?  Maksutnya?     

Kalau boleh tau 
pesennya papa kakak 
apa?  

Yaa itu rahasia hahah    

Gak bisa di kasih 
tau?  

Gak boleh hahahah rahasia 
pabrik.  

   

Oke hahahah 

Terus waktu dulu 
kenangan indah 
sebelum orang tua 
bercerai apa kak?  

Kenangan indah..ulang tahun 
pernah dirayain sama orang 
tua.  

   

Waktu umur berapa 
kak?  

Masih kecil sih, dulu waktu 
kecil kan sering jalan-jalan. 

   

Kemana kak 
biasanya?  

Ke luar kota terus sering pergi 
makan. 

   

Sama kakak-kakak 
juga?  

Iyaa, sama satu keluarga     

Selain itu ada lagi 
gak kak?  

Kenangan indah ada yaa, 
waktu dulu kan pernah ikut 
lomba kan terus dianterin sama 
orang tua kan menambah 
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semangat, apalagi kalau 
menang 

Sembari dilihat 
orang tua waktu 
lomba gitu ya kak?  

He’em, terus dulu kan juga 
sering lomba juara juga kan. 
Orang tua dateng ngelihat, 
bikin bangga. Seperti itu aja sih 
hehehe 

   

Terus sebelum 
orangtua bercerai 
kakak menghadapi 
masalah itu seperti 
apa? Contoh misal 
ya ada kan orang 
tuanya bercerai, dia 
itu sebelum ada 
masalah itu percaya 
diri, aku bisa 
nyelesain masalah 
ini atau aku pasti 
bisa. Nah setelah 
orang tua anak ini 
bercerai dia itu 
kayak lebih sering 
menyerah.  

Pesemis gitu ya kak?     

Iyaa, kalau kakak 
sendiri gimana? 
Dalam menghadapi 
masalah sebelum 
dan sesudah orang 
tua bercerai  

Sebelum dan sesudahnya ya 
kak, ya kalau sebelum bercerai 
dulu ya maksutnya apa-apa 
masih ditatain sama orang tua. 

   

Ditatain gimana?  Ditatain, jadi ya dulu kayak 
masih enjoy-enjoy aja kan, 
dulu gak ngerasain sebenernya 
hidup. Tapi setelah bercerai 
ini kan jadi berusaha lebih 
mandiri, berusaha mengatasi 
masalahnya sendiri gitu. 

O Tingkat 
self 

efficacy 

++ 

Tapi berhasil gak Ya so far so good, hehee    
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kak menurut kaka?  

Jadi kakak sudah 
bisa mengahadapi 
semuanya dengan 
sendiri?  

Iya harus bisa.    

Percaya diri ya kak?  Ya harus percaya diri 
hahaha 

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+++ 

Oke kalau gitu kak, 
makasih ya kak. 

Iyaa sama-sama kak.     
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Lampiran 2.5 Verbatim Subjek A  

Verbatim Subjek A  

Wawancara : 4 Juli 2018  

Pertanyaan  Jawaban  Kode  Tema  Intensitas  

Aaa. Penilaian 
tentang dirinya 
kakak sendiri seperti 
apa sih? Kaya 
kebanggan diri atau 
puas dengan fisik 
yang dimiliknya  

Kalau buat fisik aku puas, ya 
walaupun gak cantik-cantik 
banget sih. Tapi aku merasa 
aku cantik, aku mempunyai 
kelebihan fisik, hidungku 
mancung, kulitku bersih ya 
walaupun gak putih-putih 
banget terus mmm mataku 
belok jadi mungkin itu 
menurut aset gitu loo. Aa 
terus rambutku juga bagus, 
mmm apalagi ya kalau 
fisik... aku tinggi, gak gendut 
banyak yang bilang “ih 
kamu kok makan banyak 
tapi kok gak gemuk-gemuk” 
alhamdullilah hahha gak 
gampang gendut jadi kalau aku 
mengatakan diriku sendiri 
kalau dilihat itu menurutku 
sendiri pribadi aku dah 
bangga punya fisik kayak 
gini. 

PD Tingkat 
self 

efficacy 

+ 

Oh yaa, terus ada 
lagi gak kak? 

Apa ya? Hmmmm... kayaknya 
itu aja deh kelebihanku kalau 
fisik. 

   

Terus kalau 
kelebihan seperti 
hobi atau akademik 
atau apapun selain 
fisik.  

Hobi? Hobiku aku suka baca 
tapi baca novel hahaha gak 
penting banget, terus suka 
main air renang gitu-gitu, terus 
kalau akademik aku biasa aja 
sih gak pinter-pinter banget 
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tapi ya gak bodoh juga sih 
hehehe  

Standart ya kak? Haha iyaa standartlah    

Terus kakak yakin 
atau bangga gak 
dengan apa yang 
dimilikinya? 

Aku bangga, aku bangga atas 
apa yang aku punya entah itu 
dari segi fisik, sifat atau 
karakterku terus apa yang aku 
punya sekarang, aku bangga.  

   

Terus kekurangan 
yang kakak miliki 
apa? 

Kekuranganku? Aku 
gampang emosi, jadi kayak 
kalau gak emosi sih tapi 
lebih ke terbawa emosinya 
itu emosi yang kayak eee 
gampang sedih, gampang 
baper gitu-gitu yang ku 
maksut emosi bukan emosi 
yang marah-marah itu 
enggak sih, terus gampang 
terbawa suasana itu, gampan 
trenyuh jadi orang, gampang 
nangis, mudah panik nah tuh 
aku mudah panik banget aku 
kalo hadepin apa-apa dikit 
yang gak sesuai dengan 
ekspektasi atau yang tak 
pikirin itu mesti jadine 
langsung paniknya itu imbas 
ke fisik itu langsung 
berkeringat dingin telapak 
tangan, telapak kaki jadi 
dingin semua kayak gitu. 
Aku panikan orangnya terus 
apa lagi ya kalo kekurangan 
itu..hmm egois juga kadang 
tapi kalo aku ke temen lebih 
cenderung untuk ngalah sih 
tapi dalam keluarga, waahh 
aku bisa dibilang egois gitu.  

A Faktor-
faktor 
yang 

memen
garuhi 

self 
efficacy 

+++ 

Terus dari Cara mengatasi kekurangan A Faktor- +++ 
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kekurangan yang 
kakak miliki cara 
mengatasinya seperti 
apa sih kak? 

yang aku miliki aku banyak-
banyak bergaul sama temen-
temen baru, tau karakter 
temen-temen kayak gimana 
jadi aku bisa menilai diriku 
juga sendiri buat aa “aku 
pantes gak sih bersikap kaya 
gini” lebih bisa sharing-
sharing ke temen juga kalo 
aku kayak gini gimana gitu 
jadi mungkin itu menurutku 
bisa lebih mengendalikan 
kekuranganku tadi. 

faktor 
yang 

memen
garuhi 

self 
efficacy 

Dan berhasil gak kak 
menurut kakak?  

Terkadang berhasil tapi kalo 
udah yang menurutku 
keterlaluan jadi “wah yaudah 
jadi terserah aku gitu lo mau 
apa” tapi itu kalo keterlaluan 
sih, tapi kalo itu masih bisa 
sharing ke temen kalau aku 
kayak gini itu boleh apa 
enggak, bagus apa enggak aku 
bakal lakuin itu sih. Gitu 

   

Terus maaf ya kak 
sebelumnya, kalau 
boleh tau orang tua 
kaka bercerai sejak 
kapan ya? 

Aaa sejak SMP kelas 2, lama 
yaa hahhaa 

   

Terus masih inget 
gak sih kak 
kebiasaan dan sikap 
mama kakak? 

Wah kalau aku ni hafal banget 
kan sekarang aku juga sama 
beliau jadi kebiasaan yang 
paling sering itu ngingetin 
makan, abis itu ngingetin juga 
kalo anak cewek itu gak boleh 
gini gak boleh gitu harusnya 
itu kayak gini, terus sering 
banget untuk tanya “lagi apa?” 
kan sekarang gak itu to, dah 
ngekos jadi sering tanya “lagi 
apa?” gitu terus kayak dulu-
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dulu itu beliau aaa saking 
khawatirnya sama anaknya itu 
jadi kemana-mana dianter, 
sekolah, les, ekstrakulikuler 
semua dianter, serba dianter 
gitu jadi gak boleh bawa 
kendaraan sendiri gitu.  

Terus kalai sikap 
ibunya sendiri kayak 
gimana kak? 

Beliau itu orangnya kalau 
menurutku malaikat, aa baik 
banget kalo sama anaknya 
ya sama orang juga baik sih 
tapi lebih baiklah kalo sama 
anaknya, terus habis itu dia 
peyabar banget, terus 
menerima keadaan itu bisa 
legowo gitu lo orangnya, gak 
neko-neko, terus apa yang 
dimau anaknya sebisa 
mungkin entah gimana 
caranya pasti diturutin 
asalkan yang baik gak yang 
buruk-buruk gitu gak bakal 
kalo itu kalo diturutin. Nah 
terus orangnya kuat aa 
kayak mengahadapi masalah 
apapun sendiri itu bisa gitu 
lo ntah itu dibisa-bisain 
sendiri atau emang bisa gitu 
lo, jadi kalau ada masalah 
lebih cenderung kediem 
orangnya, bakal cerita sih 
tapi nanti-nanti gitu lo, terus 
habis itu mandiri banget.. ya 
namanya juga single parent 
jadi apa-apa bisa dikerjain 
sendiri, pernah tuhh waktu 
itu hujan dan genteng bocor, 
sempet-sempetnya itu juga 
beliau manjat naik ke 
genteng benerin gentengnya 
sendiri aku yang megangin 
tangganya tuh dibawah, 

K Faktor-
faktor 
yang 

memen
garuhi 

self 
efficacy 

+++ 
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kayak gitu jadi beliau bener-
bener tangguh, kuat, 
independent womanlah 
menurutku.  

Sampai naik genteng 
ya kak? 

Iyaa hahaha    

Ada lagi gak kak 
selain itu? 

Orangnya sih gampang 
nangis kayak aku, kayak 
lihat sinetron dikit baper 
nangis, nanti anaknya sedih 
nangis dia ikut nangis jadi aa 
ya gampang trenyuhlah 
orangnya. 

PS Faktor-
faktor 
yang 

memen
garuhi 

self 
efficacy 

+++ 

Terus kalo sikap dan 
kebiasaan ayah 
sendiri ka? 

Aduh, sikap dan kebiasaan 
yang ku inget aja ya hahaha. 
Ya baik, bertanggung jawab 
kalo sama anaknya bener-
bener bertanggung jawab 
untuk semua sebisa mungkin 
dipenuhi dari segi materi 
ataupun kasih sayang, ya 
walaupun lebih besar di 
materinya sih jadi kasih 
sayangnya itu di tunjukin lewat 
materinya, sangat hati-hati 
kayak pernah nih suatu saat 
waktu itu lagi makan, ada 
kendaraan lewat langsung 
makan tuh ditutupin dan bilang 
“kalo ada kendaraan lewat 
kayak gitu makanan ditutupin 
biar gak kena debu” kaya gitu 
perhatiannya ya kayak 
perhatian-perhatian kecil gitu 
sih lebih ke materi kalo 
menurutku.  

   

Kalo kebiasaan 
sendiri inget gak 
kak? 

Kebiasaan apa ya... Orangnyaa 
suka banget olahraga bisa nih 
jalan muterin lapangan gak 
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pake alas kaki bisa sampai 50 
kali puteran padahal itu jalan 
itu kebiasaan kecil yang aku 
inget aja sih 

Kalau penilaian 
kakak sendiri tentang 
keadaan orang tua 
sebelum bercerai 
seperti apa? 

Hahaaa aduh, keadaan sebelum 
bercerai. Ini hubungannya 
mereka gitu ya? 

   

Dengan kakak dan 
mereka 

Akunya sendiri ke mereka?    

Enggak, semuanya 
tentang keluarga  

Ooo tentang keluarga sebelum 
bercerai yaa? Menurutku 
keluarga itu aku mikirnya 
keluargaku, keluarga harmonis 
yang bahagia yang gak ada 
masalah bener-bener waktu itu 
belum ada perceraian itu gak 
ada aku ngerasain keluargaku 
bener-bener utuh, bener-bener 
bahagia, bener-bener lengkap 
kayak gitu, seperti kebahagian 
udah lengkap gitu loh jadi aku 
merasa gak ada yang bisa deh 
mengusik kebahagian kita, 
orang kita sesayang ini satu 
sama lain, sayangnya itu 
begitu kuat, terus habis gitu 
saling memperhatikan satu 
sama lain, wah bener-bener 
saling menjaga satu sama lain, 
saling ngekeep pokoknya 
bener-bener salinglah.  

   

Ada yang lain kak? Hmmmm... kayaknya itu aja 
deh kalau sebelum bercerai. 

   

Nah kalo sekarang 
sesudah bercerai nih 
kak?  

Wahh sudah bercerai 
rasanya duniaku itu runtuh 
haha. Alaynya sih gitu kayak 
aku bener-bener kehilangan 

A Faktor-
faktor 
yang 

memen

+++ 
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salah satu sosok yang 
sebelumnya setiap hari ada, 
setiap hari menuhin, setiap 
harinya selalu mau untuk 
menjaga aku, ngekeep aku, 
bener-bener aku kehilangan 
itu kayak jomplang banget 
gitu gak seimbang kayak ada 
yang hilang bener-bener ada 
yang hilang ya bisa dibilang 
bener-bener waktu aku 
merasakan terpuruk banget 
yang gimana sih sebelumnya 
bahagia kayak gitu ada 
kejadian yang bikin ngrusak 
semua moment yang sudah 
bahagia itu jadi ya keadaan 
bener-bener anjlok, ya 
selama ini keluarga yang aku 
bilang harmonis baik-baik 
aja itu langsung hilang 
semua bener-bener gak ada, 
yaudah habis itu yaudah 
kayak kacau gitu. 

garuhi 
self 

efficacy 

Terus kalo hal-hal 
yang sering 
dilakukan bersama 
ibu apa kak? 

Untuk saat ini atau??    

Apapun kak dari 
dulu sampai 
sekarang 

Oooo yang paling sering 
dilakukan itu masak bareng, 
terus sharing cerita-cerita 
kalau aku ada masalah pasti 
cerita ke ibu. Jadi aku gak 
pernah melewatkan sedikitpun 
momen yang aku lalui entah 
itu tentang akademikku, 
percintaanku atau apapun itu 
persahabatanku, pertemenanku 
kayak gimana, terus pokoknya 
yang aku kerjakan yang aku 
lalui hari-hariku itu aku pasti 
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selalu cerita sharing dengan ya 
ngobrol ya pokoknya paling 
sering dilakukan itu quality 
time bareng kayak gitu.  

Terus kalo dulu ya 
kak, hal-hal yang 
sering dilakukan 
dengan ayah? 

Apa ya ? lebih sedikit kali yaa, 
kalau moment itu yang paling 
sering pasti diajak jalan-jalan 
ntah itu hanya muter dimana 
gitu, muterin jalan tok gitu gak 
kemana-mana itu aja dah 
seneng gitu loh, momen yang 
paling diinget itu pada saat 
kayak gitu jalan-jalan, ya 
sering godain aku sendiri 
kayak gitu, ya lebih sedikit sih 
momentku sama ayah 
ketimbang sama ibu. 

   

Terus kakak tau gak 
sih kenapa orang tua 
bercerai ? 

Paham, paham banget soalnya 
itu waktu usia udah gede gitu 
udah mudeng. Aku SMP jadi 
udah mudeng gitu loh mereka 
cerai kenapa 

   

Lalu dengan keadaan 
yang seperti ini 
kakak menerima atau 
bersyukur gak sih 
atas keluarga yang 
seperti ini? 

Di satu sisi aku merasa kok 
gini banget sih, aa 
keluargaku aku kayak 
bener-bener ngeberontak “ 
aduh kok aku dapet keluarga 
yang gini” gitu lo aku gak 
mau sebenernya punya 
keluarga yang seperti ini 
broken home, yang kacau 
yang kedepannya aku gak 
tau aku harus gimana dan 
untuk masa depanku sendiri 
dengan keadaan keluarga 
yang broken home kayak gitu 
aku juga takut gitu loh, ada 
kekhawatiranku sendiri 
untuk aku nanti masa 
depanku kayak gimana 
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dengan keadaan aku dari 
keluarga broken home yang 
kayak gini. Jadi aku terkadang 
aku memang merasa gak 
bersyukur, aku benci dengan 
keadaan kayak gini, aku 
pengen juga punya keluarga 
yang utuh, pengen juga yang 
baik-baik aja, yang bisa dilihat 
orang enak gitu loh, sedangkan 
yang tak dapat  sekarang ya 
aku harus menerima ini 
memang keluargaku broken 
home ya mau kayak gimana 
lagi.  

Nah itu tapi terkadang juga 
aku, aku bersyukur gitu loh 
aku aa masih bisa 
mempunyai keluarga yang 
sayang sama aku, walaupun 
itu broken home apalagi 
ibuku itu bener-bener aku 
bersyukur punya ibu kayak 
dia yang mau berjuang 
untuk aku dari segi materi, 
kasih sayang atau apapun itu 
yang gak gampang 
dilakukan seorang diri 
apalagi single parent seorang 
ibu yang harus cari nafkah 
sendiri, yang biayain 
anaknya, keperluan rumah 
tangga, ya aku bersyukurnya 
aku punya ibu seperti itu, 
aku bisa bilang bersyukur 
dari segi itu.  
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Kaka sendiri punya 
temen deket gak sih?  

Banyak sih aku punya banyak 
temen deket, dari jaman SD itu 
karena memang dari SD 
sampai SMA itu temennya itu-
itu doang karena satu yayasan 
gitu. Dari jaman SD sampai 
SMA jadi temennya ya itu-itu 
doang, jadi deketnya juga 
sama itu tapi diluar dari itu 
temenku juga banyak, tapi 
yang aku merasa aku deket ya 
itu sama itu, waktu kuliah juga 
ada temen deket tapi gak 
banyak karena aku mikir kalo 
di kuliah ini banyak banget 
temen yang fake jadi yaudah 
aku punya temen deket dikit 
aja yang penting dia bener-
bener temen deket, untuk 
temen-temen biasa ya banyak 
punya gitu.  

   

Terus kalau 
hubungan dengan 
teman sendiri kayak 
gimna kak? 

Baik sih selama ini, aku 
gampang ngalah sama temen, 
aku bakal ngebantu temen 
selama aku bisa dan selama 
aku mampu kalo aku kayak 
gitu, terus kalo sama temen 
aku orangnya apa adanya. Aku 
gak suka kayak manis didepan 
tapi dibelakang ngomongin 
aku gak suka yang kayak gitu, 
jadi aku lebih suka yang apa 
adanya kayak gini, jadi punya 
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temen dikit yang penting gak 
fake dari pada punya temen 
banyak tapi fake kayak gitu.  

Terus kalau interaksi 
dengan temen-
temennya kakak? 
Temen deketnya  

Sering kok, lewat media sosial 
sering banget malahan, pas 
ketemu langsung juga sering 
karena aku juga punya temen 
deket satu kos juga sekarang 
ini, jadi apa-apa juga aku 
cerita sama dia, minta saran 
apa-apa ke dia kalau lagi 
mengahadapi masalah kaya 
gini, aku harus gimana kalo 
kayak gini. Kalau aku di 
temen-temen yang biasa kaya 
temen-temen interaksi sehari-
hari ya aku asyik orangnya, 
aku gampang banget orangnya 
diajak guyon jadi mungkin dari 
itu aku punya temen banyak 
gara-gara aku itu orangnya 
kalo udah deket udah biasa 
diajak guyon yaudah aku bakal 
kayak gitu, kalo menurutku 
kalo kamu kenal aku dari awal 
aku orangnya kayak gini 
yaudah aku bakal seterusnya 
kayak gini, aku kayak gitu.  

   

Lalu hubungan 
dengan orang tua 
sendiri kak? Kayak 
gimana  

Aku deket banget sama ibu 
tapi kalau sama ayah aduhh 
aku udah lama banget gak 
kontakan terakhir itu jamannya 
aku SMA kelas 3, aa sebelum 
lulusan aku daftar kuliah itu 
kayaknya terakhir ketemu 
sampai sekarang belum 
ketemu lagi. Dari telponku 
enggak, karena beliaupun juga 
sekarang lagi sakit gak bisa 
ngapa-ngapain stroke gitulah, 
jadi bisanya cuma diatas 
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tempat tidur doang. Aku 
ketemu ya akhir lulusan SMA 
itu, tapi kalo sama ibu aku 
bener-bener deket banget 
karena memang aku juga anak 
tunggal ya aku mau cerita 
sama siapa lagi gitu lo kalo 
gak sama ibuku, jadi apa-apa 
aku pasti cerita, apa-apa aku 
pasti minta saran, aa kayak 
mau ngelakuin A aku pasti 
minta saran dulu sampai aku 
bener-bener deketnya itu deket 
banget sampai hal-hal kecilpun 
aku laporan gitu loh. 
Walaupun sekarang aku sudah 
gede aku masih laporan gitu 
kayak dulu awal-awal waktu 
aku masih kuliah kemarin itu 
sering banget, memang tiap 
hari kalau mau berangkat 
kuliah walaupun itu memang 
gak secara langsung 
ngomonngnya “aku mau 
berangkat kuliah” maksutnya 
aku itu ngabarin kayak minta 
doa restulah intinya kayak git.  

Jadi hubungan deket 
yah sama ibu? 

Iya deket banget sama ibu, 
karena memang aku di 
rumah punyanya ibu ya mau 
gak mau aku harus deket, 
tapi bukan mau gak mau sih 
memang aku memang deket 
sama ibu, ya walaupun di 
rumah juga ada mbah putri 
tapi aku lebih suka cerita-
cerita sama ibu jadi biar 
semua tau apa yang aku 
lakuin sehari-harinya aku 
kayak gimana pokoknya aku 
sering sharing apapun itu 
aku jadi bisa dibilang deket 
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pake banget. 

Terus ada perubahan 
gak sih kak kalau 
hubungan dengan ibu 
setelah bercerai, jadi 
kayak ntah agak 
sedikit benci atau 
semakin deket 
karena perceraian 
itu? 

Akunya sendiri ke ibu gitu?    

Iyaa hubungannya Aku merasa dulu sebelum 
mereka cerai, aku merasa lebih 
deket ke ayah tapi setelah 
mereka cerai aku merasa 
apalagi aku sekarang aku ikut 
ibu jadi siapa lagi kalo bukan 
aku yang support ibu buat 
kehidupan sehari-harinya, 
memang beliau yang 
mencukupi segalanya sekarang 
jadi aku lebih aku merasa lebih 
deket setelah orangtuaku 
bercerai, aku lebih deketnya 
sama ibu setelah mereka 
bercerai. Karena aku pikir ya 
memang aku harus menjadi 
semangatnya ibu, aku harus 
jadi supportnya ibu kalau 
gak gitu nanti ya siapa lagi 
gitu loh, orang juga anaknya 
cuma aku gak ada yang lain 
jadi ya hubunganku sama ibu 
setelah mereka cerai aku 
merasa ya makin deket makin 
aku sekarang menjadi deket ke 
ibu ketimbang ayah.  
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Jadi kalau hubungan 
dengan ayah setelah 
bercerai udah 
semakin merenggang 

Iya makin jauh karena jarang 
ketemu terus kemarin juga 
mulai dari aku kelas 3 eh 
bukan kelas 2 setelah mereka 
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ya ka? bercerai ayahnya dapet 
musibah setelah kecelakaan 
jadi lumpuh kena stroke itu, 
jadi semakin gak bisa ketemu 
gitu loh, apa-apa beliau juga 
dibantu gak bisa ngelakuin 
apa-apa sendiri dan ya aku jadi 
semakin jarang untuk ketemu 
ataupun komunikasi ya 
walaupun aku sayang beliau 
tapi ya gak jadi intensitasnya 
jadi udah semakin berkurang 
gitu yang awalnya aku bener-
benrer sayang ke dia kayak 
gitu.  

Terus kalau cara 
orang tuamu 
mendidik seperti apa 
kak? Dulu cara didik 
ayah ibu kakak 

Wah kalau ayah itu bener-
bener orangnya disiplin 
banget, makan gak habis bisa 
marah jadi kalau kamu makan 
ambilnya segitu yaudah itu 
tanggung jawabmu harus 
diabisin gitu loh, gak boleh 
yang kamu melepaskan 
tanggung jawabmu setelah  
kamu ambil itu jadi ya kamu 
harus bertanggung jawab atas 
apa yang kamu ambil kayak 
gitu ayah orangnya disiplin 
banget tapi di balik 
kedisiplinannya dia galak, 
galak banget beneran galak 
banget. Kaya aa dia galaknya 
sih emang ada alasannya 
galak, gak mungkin kalau 
orang tua marah gak ada 
alasannya tiba-tiba marah ke 
anaknya gak mungkin, tapi dia 
bener-bener galak sampai bisa 
main tangan, bisa mukulin 
anaknya sampai bener-bener 
dipukulin kadang itu bisa 
dipukulin sama sapu lidi, 
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bener-bener itu aku inget 
banget jaman waktu itu, bener-
bener ya memang sih aku salah 
ya mungkin itu cara didiknya 
gitu biar kedepannya bisa lebih 
bisa disiplin lebih bisa baik 
lagi gak diulangi lagi 
kesalahan itu. Jadi bener-bener 
galak disiplin tapi di balik 
galak dan disiplin itu orangnya 
bener-bener penyayang banget 
sama anaknya, jadi bener-
bener sayang gak aa apa kayak 
yaa aku bilang tadi kayak ibu 
juga tadi apapun yang 
diinginkan sebisa mungkin 
bakal diturutin kalo itu bener, 
mau beli barang apa gitu 
dibolehin asalkan bener-bener 
dipakai dan itu gak bikin jadi 
waktu belajarnya kesita gitu, 
jadi bener-bener bakal 
melakukan apapun yang 
terbaik kayak gitu. Walaupun 
galak, disiplinnya kayak gitu 
tapi dibalik itu semua beliau 
memang sayang sama aku. 

Kalau cara didiknya 
ibu kayak gimana 
kak? 

Kalo dari segi ibu itu orangnya 
lebih ke aaa..beliau 
mempercayai anaknya jadi 
kalo aku udah percaya sama 
kamu, kamu harus kaya gini 
yaudah, kamu harus pegang 
janjimu kamu gak boleh 
ngingkarin, sekalinya kamu 
ngingkarin yaudah gak mau 
percaya lagi yaudah kayak 
gitu. Jadi orangnya lebih 
santai, lebih bisa menerima 
keadaan yang mungkin bisa 
dibilang aku nakal kayak aku 
bohong atau gimana, tapi 
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sekalinya itu bener-bener 
keterlaluan yaudah bener-
bener marah, marahnya itu 
bisa serem banget diem gitu. 
Marah yang diem itu malah 
menurutku lebih serem dari 
pada yang meluap-luap kayak 
gitu, jadi mmmm mereka cara 
mendidiknya berbeda yang 
satu keras yang satu lebih ke 
santai tapi kamu bener-bener 
harus ngelakuin itu, kamu gak 
boleh ingkar janji, kamu gak 
boleh ngecewain intinya kayak 
gitu.  

Terus setelah 
bercerai cara 
mendidiknya ibu 
berubah atau sama 
saja?  

Agak ada berubahnya jadi 
lebih ke ketat kayak gimana 
yaa... kayak dia mengalih alih 
sesosok ayah dari keluarga 
agak lebih ke memperketat 
anaknya gitu jadi dia mau 
untuk menunjukkan “kamu 
juga harus tetep didikan 
ayahmu kayak gini” dengan 
cara beliau mengambil alih 
tugas dan tanggung jawabya 
itu jadi lebih ke overprotective 
gitu menurutku, jadi kayak 
sebelumnya dia bisa santai, 
bisa slow tapi setelah itu lebih 
jadi langsung kayak seumpama 
contoh nih kalo pergi langsung 
ditanya “kamu pergi sama 
siapa? Kemana ?pulang jam 
berapa” kayak gitu-gitu, 
padahal sebelumnya itu 
enggak, padahal sebelumnya 
bagian dari ayah yang tanya-
tanya kayak gitu jadi kayak 
lebih ke ketat gitu aja 
berubahnya.  
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Jadi setelah bercerai 
cara didiknya ayah 
masih inget gak? 

Setelah bercerai cara didiknya 
sih, wahh itu kayak gimana 
yaa. Aku jarang banget ketemu 
dan posisinya setelah bercerai 
ayahku itu sudah kena musibah 
itu kecelakaan, jadi untuk dia 
ngurusin badannya aja masih 
belum bisa gitu loh jadi kayak 
semua tanggung jawab diambil 
alih sama ibuku, jadi aku gak 
merasakan sih didikannya ayah 
setelah bercerai jadi lebih 
banyak ke ibu, tapi aku selalu 
aaa walaupun aku gak didik 
secara langsung setelah 
mereka bercerai aku tapi 
pegang teguh juga kok untuk 
cara didiknya dulu ayahku 
kayak gimana kayak gitu, jadi 
aku biar punya prinsip dan 
punya pedoman cara 
ngedidiknya ayah dulu itu 
kayak gimana jadi walaupun 
beliau gak ngedidik aku secara 
langsung setelah bercerai ya 
aku masih tetap matuhin 
peraturan itu yang dibikin 
memang untuk anaknya.  

   

Prestasi dan 
keberhasilan yang 
sudah dicapai ada 
gak? 

Apa yaa? Hahahaaa prestasi 
untuk saat ini sedang 
diperjuangkan sih, bersiap 
untuk ehh bukan berjuang buat 
segera wisuda. 

   

Okee, kalo 
keberhasilan kayak 
seperti suatu masalah 
atau apapun itu ada 
gak? 

Yang berkaitan dengan 
keluarga atau lainnya? 

   

Apapun itu kak. Aaaa dalam konteks percintaan    
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kali ya. 

Iyaa boleh kak Aku kemarin hahaha, jadi 
malu aaa punya pacar 
kemarin itu, dia bener-bener 
kalo aku itu tipenya udah 
sayang sama orang ya aku 
bakal totalitas gitu, aku 
bakal sayang penuh ke dia, 
jadi kemungkinan sekalinya 
aku aaa jatuh atau aku 
disakiti atau aku 
dikecewakan efeknya bener-
bener jatuh gitu lo, jadi 
waktu itu aku punya pacar 
ternyata dia dibelakangku 
masih ada main sama 
mantannya, terus disitu juga 
kan seharusnya aku yang 
merasa disakiti, merasa aku 
yang harusnya marah tapi 
entah kenapa justru dia yang 
malah buat ambil keputusan 
untuk mengakhiri hubungan 
kami. Setelah itu aku bener-
bener galau, aku bener-
bener yaa kayak mungkin ini 
terkesan berlebihan tapi ini 
bener-bener yang tak rasain 
kayak gimana sih rasanya 
setelah kamu memberikan 
semuanya kayak sayangmu 
penuh ke dia, kamu 
perhatian apapun itu kamu 
lakukan buat dia tapi dia 
balesannya kayak gitu ya 
rasanya itu wahh luar biasa 
sakitnya, terus pokoknya 
rasanya gak enaklah intinya 
apalagi permasalah kami 
putus itu gara-gara dia 
selingkuh juga dengan 
mantannya yaudah saat itu 
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aku bener-bener drop, aku 
bener-bener gak punya 
semangat lagi buat ngapa-
ngapain kayak skripsiku aja 
terbengkalai sampai 
sekarang. Faktor skripsiku 
terbengkalai juga gara-gara 
masalah ini, menurutku ini 
masalah yang paling dominan 
mempengaruhinya untuk kadar 
aku menunda-nunda skripsiku 
ini ya gara-gara ini. Ya karena 
kemarin aku bener-bener 
terpuruk banget sampai 
akhirnya aku mempunyai 
tekad yang bulat untuk aku 
gak bisa dong kayak gini 
terus, masak iya aku gak 
bisa maju gara-gara dia aja 
kayak gini aku jadi 
kehilangan semangat-
semangatku sebelumnya 
gimana, aku gak bisa dong 
kayak gini terus dan aku gak 
mau kayak gini terus aku 
juga harus maju, masak dia 
bisa seneng dia bisa bahagia 
tapi aku enggak, emang 
siapa dia gitu sampai bener-
bener aku bertekad bulat 
sampai disatu sisi bener-
bener aku bangga dengan 
diriku sendiri yang aku bisa 
nglewatin masalah-
masalahku yang kemarin 
dan aku bisa tanpa dia 
sekarang jadi itu menurutku 
suatu pencapaian tersendiri, 
suatu kebanggaanku sendiri 
nyelesain masalahku sendiri 
yang begitu rumitnya kayak 
kemarin itu dan sekarang 
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bisa selesai kayak gini dan 
aku bangga gitu dan 
menurutku pencapaianku 
untuk hal-hal yang 
membawa kadar perasaan 
ya ini, tapi untuk yang ke 
akademis atau apalah aku 
baru sedang berjuang. 
Hahahaa 

Terus waktu proses 
dalam meraih 
keberhasilannya 
seperti apa? 

Aduhh aku itu prosesnya 
jatuh bangun banget, jatuh 
bangun pake banget sampai 
dibantu sama temen-
temenku “kamu maunya 
gimana?” yang biasanya aku 
sama temen-temenku kayak 
di... “halah koe iki lo” 
biasanya kayak gitu tapi ini 
sampai mereka yang ngalah 
ke aku gitu, yang kamu mau 
apa, mau nonton apa, kamu 
mau makan apa, yokk 
makan ini sampai temen-
temenku kayak gitu banget. 
Terus sampai temen-
temenku juga mikir mereka 
takut banget kalo aku bunuh 
diri gara-gara itu, gila aku 
bunuh diri gara-gara itu 
hahahaha, gak mungkin sih 
tapi mungkin mereka 
khawatir kayak gitu, terus 
kalo aku mengembalikan 
semuanya kayak awal gini 
lagi itu sedikit banyak dari 
temen-temenku, mereka itu 
berusaha untuk support aku 
biar aku gak galau lagi, gak 
sedih lagi jadi 
keberhasilanku ini juga ada 
masanya dibantu sama 
temen-temenku, walaupun 
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mereka jengkel banget 
karena aku sulit banget 
dibilangin “dia itu memang 
gak baik gitu loh buat kamu, 
yaudah biarin lepasin” tapi 
disaat itu aku masih gak bisa 
bener-bener “lha pie aku 
pengennya sama dia” bener-
bener mikirku kayak gitu 
doang waktu itu, jadi 
mereka sampai ada kalanya 
untuk “ahh koe iki wes angel 
dikandani” kayak gitu 
intinya “yowes terserahmu” 
mereka sampai kayak gitu, 
jadi dari mereka sampau 
jadi bodo amat kayak gitu 
aku jadi mikir “wah iya iya 
mereka bener ya, gak 
seharusnya aku kayak gini 
toh dia juga gak baik buat 
aku juga” aku mikir kayak 
gitu habis itu iyaa aku 
membulatkan tekadku untuk 
aku bisa bangkit lagi, aku 
bisa jadi jalani hari-hari 
dengan baik kayak kemarin-
kemarin sebelum kenal dia 
atau bahkan gak ada dia di 
hidupku itu gak masalah 
buat aku jadi 
keberhasilanku itu sedikit 
banyak dibantu temen-
temenku dan yang paling 
penting aku bisa 
memantapkan hatiku sendiri 
buat yaudah ini sudah 
berlalu yaudah sekarang 
bisa diperbaiki lagi untuk 
kedepannya buat kejadian 
yang kayak gini lagi, jadi 
seperti itu. 
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Untuk responnya 
sendiri atas 
keberhasilan yang 
telah dicapai seperti 
apa kak? 

Respon atas keberhasilanku 
sendiri? 

   

Iyaa kak responnya 
kakak 

Wahhh aku bener-bener 
bahagia, aku bener-bener 
plong aku merasa puas 
banget. Ihh aku bisa lepas 
dari kamu yang bener-bener 
kamu kemarin bikin aku bener-
bener down, kamu bikin aku 
bener-bener sakit kayak 
kemarin terus apalagi hawanya 
dia, dia yang kemarin-kemarin 
kayak gitu ke aku sekarang dia 
yang bisa dibilang ngemis 
perhatianku lagi hahaha. Jadi 
wahh aku bangganya kayak 
gimana sih kalo kayak gitu. 
Wah aku bener-bener seneng, 
bener-bener happy, ya 
pokoknya aku bangga dengan 
diriku yang sekarang, yang 
sudah gal mikirin tentang dia 
lagi kayak gimana itu udah 
cukup gitu loh. Aku sekarang 
bisa seneng kok tanpa kamu, 
aku bener-bener sekarang aku 
bisa kemana aja bebas, sama 
siapa aja temen-temenku, 
pokoknya intinya sekarang aku 
seneng, aku happy, aku 
bahagia, aku bener-bener 
bebas gak sedih-sedihan lagi 
kayak kemarin.  

A Faktor-
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Terus ada gak sih 
kak kejadian atau 
kenangan indah pada 
waktu remaja? 

Hahahahaha kenangan indah 
yaa, apa yaa? Ini bersangkutan 
dengan keluarga atau apapun 
itu?  
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Iya kelurga, teman 
atau siapapun itu.  

Kalo temen sih paling apa ya 
kalo temen itu ya, paling pas 
main barengnya, momen-
momen sekolah kayak gimana. 
Kalo tentang cinta-cintaan ya 
paling gitu aja sih, tapi kalo 
tentang keluarga momen indah 
itu ketika menurutku ini 
sederhana banget sih tapi 
menurut ini yang paling aku 
kangenin dari itu semua itu 
adalah dimana waktu itu kami 
bisa ngumpul bareng, ketawa-
ketawa bareng, makan satu 
meja bahkan bisa makan 
didalam piring yang sama bisa 
suap-suapan, gila itu bener-
bener momen yang paling 
indah yang pernah aku lewatin 
selama aku remaja waktu 
keadaan masih negara apa 
belum menyerang, keluargaku 
masih utuh-utuh saja, masih 
bahagia, masih ya pokoknya 
kalo tentang keluarga itu 
tentang kebersamaannya itu 
sih, bener-bener kalo ngumpul 
bareng itu yang paling 
dikangenin sampai saat ini, 
bener-bener ya ngumpulnya itu 
kaya gimana ya “kamu 
ngerasain dirimu sendiri apa 
adanya dalam keluarga, kamu 
gak jaim, kamu gak ya apa ya 
kamu bener-bener yaudah 
kamu mau kayak gitu mereka 
menerima apa adanya” itu 
suatu kebahagiaan tersendiri 
itu bener-bener bikin bahagia 
banget, kayak gitu.  

   

Terus hal apa saja sih 
kak yang pernah 

Ini terserah ya hal buruk atau    
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dilalui? Contohnya 
dalam keluarga, hal 
apa saja seperti 
pengalaman-
pengalaman gitu 

baik ya? 

Iyaa kak mmmmm... ini sebelum cerai 
atau sesudah cerai ya? 

   

Sebelum kak dan 
sesudah cerai  

Kalo hal-hal yang dilewati itu 
kalo sebelum cerai apa ya 
banyak sih ya hal-hal yang 
kayak gitu yang dilewati 
sebelum adanya perceraian. 
Selama ini yang aku rasain 
itu aku merasa apa ya aku 
merasa terpontal-pontal 
maksutnya sulit banget 
dalam keadaan ini jadi ya 
gimana aku jadi berusaha 
untuk bangkit lagi, ini bener-
bener bikin aku terpuruk 
yang bikin aku jadi down 
banget jadi hal-hal setelah 
kejadi itu aku merasa aku 
itu bener-bener setelah itu 
jadi pendiem, banyak diem 
dan aku jadi sekarang kayak 
gini itu bukan... prosesnya 
itu gak gampang jadi kayak 
kemarin bener-bener aku 
banyak diem, sering ngurung 
diri seperti aku gak terbuka 
sama lingkunganku, jadi aku 
pengen bener-bener sendiri 
aku gak pengen diganggu 
siapa-siapa apa lagi kalo 
diganggunya berhubungan 
dengan tanya-tanya tentang 
kejadian yang menimpa aku 
kayak gini itu gara-gara apa, 
malah semakin bikin aku 
untuk menutup diri jadi ya 
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jadi gak gampang prosesnya 
jadi aku yang kayak gini 
lagi. 

Terus respon saat 
mengalami hal yang 
tidak sesuai dengan 
keinginan kayak 
gimana kak? 

Responsku waktu itu... waktu 
itu apalagi aku masih cuma 
bocah SMP yang 
pemikirannya masih belum 
bisa panjang dan masih 
kekanak-kanakan juga kalo 
mikir, responku waktu itu aku 
bener-bener aku..awalnya aku 
gak mau menerima kejadian 
kayak gini gitu loh jadi aku 
marah ke mereka, 
orangtuaku. Kok ya aku 
harus jalanin kehidupan 
yang kayak gitu gitu lo 
broken home itu bukan hal 
yang mudah, apalagi waktu 
itu aku masih kecil masih 
belum bisa mikir panjang, 
belum bisa mikir yang 
terbaik buat mereka kayak 
gimana jadi aku ke mereka 
awalnya aku bener-bener 
marah, aku kayak 
ngeberontak aku gak mau 
ngomong sama mereka itu 
menurut memang kejadian 
itu bikin aku shock bikin aku 
kaget yang semulanya baik-
baik lalu ada kejadian kayak 
gitu.  
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Lalu hal apa yang 
dilakukan mengalami 
hal yang seperti tadi 
kegagalan tersebut.  

Hal yang aku lakuin awalnya 
aku menutup diri, tapi setelah 
itu aku pada saat itu juga 
aku dipaksa untuk mikir 
dewasa kalo aku harus bisa 
menerima keadaan 
orangtuaku yang bercerai 
kayak gitu jadi pada saat itu 

KO Faktor-
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efficacy 
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aku bener-bener, aku harus 
mikir yang baik-baiknya aja 
gitu jadi menurut aku, aku jadi 
pribadi yang lebih dewasa 
keuntungannya itu satu aku 
jadi orang yang lebih dewasa 
ya walaupun pada umumnya 
umur-umur segitu masih labil 
jadi aku bisa jadi lebih tau aku 
harus gimana menyikapi ini 
semua, aku juga gak boleh 
egois terus, toh juga mereka 
gak bisa bersatu, mereka gak 
bisa disatuin lagi ya aku 
mikir yaudah setelah ini aku 
bisa aku harus bisa 
menerima keadaan, keadaan 
keluargaku yang sekarang 
saat ini kayak gini yaudah 
gitu aku merasa yaudah aku 
harus bisa gitu aja. 

Terus kejadian atau 
kenangan buruk 
waktu remaja ada 
gak kak? 

Dalam keluarga waktu itu, 
ayahku bener-bener marah 
sama aku ibuku juga mereka 
kecewa sama aku gara-gara 
waktu itu lucu sih, tapi mereka 
bisa bener-bener marah ke aku 
gara-garanya waktu itu aku 
jarang banget belajar jadi 
males-malesan sekolah belajar 
males-malesan banget. Nah 
aku kalo ulangan pasti dalam 
jelek nah jaman dulu kan kalo 
ulangan selalu disuruh bawa 
pulang dan disuruh tanda 
tangan orang tua, nah itu aku 
selalu gak pernah tak bawa 
pulang, buku ulangan yang ada 
nilainya tak sobek tak simpen 
hahahaha. Gak pernah aku 
minta tanda tangan ke 
orangtua, suatu saat ibuku 
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geledah tasku tiba-tiba 
inspeksi mendadak gitu gak 
tau kenapa kayak gitu, nah itu 
kertas ulanganku itu dari buku 
sobekan itu tak lipet-lipet jadi 
kecil tak masukin ke kantong 
tas yang kecil bagian ruang 
yang kecil tak masukin situ. 
Waktu inspeksi mendadak 
waktu itu ketahuan deh kalo 
ulangan dapet nilai jelek terus 
hahaha selalu dapet nilai jelek 
dan selalu remidi waktu itu. 
Wah saat itu bener-bener 
mereka marah banget ke aku, 
aku bener-bener takut setengah 
mati mereka bener-bener 
marah yang... kalo ayahku 
marah biasanya itu mukul ini 
enggak, aku tau kalo dia gak 
mukul berarti dia itu bener-
bener kecewa, bener-bener 
marah wah saat itu aku minta-
minta maaf sampai nangis-
nangis kayak gitu, tapi mereka 
uhh “karepmu karepmu” tapi 
setelah itu aku jadi “aduh 
gimana ya ini, aku takut masak 
aku mau dimarahin kayak gitu 
terus” mikirku gitu, terus 
beberapa hari kemudian aku 
dipanggil dong kayak mau di 
sidang gitu, aku deg-degan 
setengah mati aku bener-bener 
takut disaat itu juga aku di 
kenalin dong sama guru lesku 
hahahaa jadi setelah aku ada 
kejadian bohong tentang 
nilaiku itu aku dilesin 
langsung, bener-bener aku 
dilesin dan gak boleh main 
sama temen-temenku yang 
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waktu itu segeng itu gak boleh 
karena menurut mereka itu 
yang mempengaruhi jadi males 
belajar jadi gak mau belajar 
lagi jadi nilaiku jadi jelek. 
Setelah itu bener-bener aku les 
ya pada saat itu aku les 
memang gak niat gitu lo 
karena memang bukan dari 
kemauanku sendiri, aku karna 
dipaksa waktu itu. Nah habis 
gitu aku gak niat, aku pura-
pura dengerin aja pikianku 
kemana-mana, les menurutku 
gak ada gunanya waktu itu. 
Suatu saat ada ulangan lagi 
setiap aku habis sekolah selalu 
ditanya “ulanganmu dapet 
berapa?” aku selalu ditanya 
sama orangtuaku kayak gitu. 
Karena aku bener-bener gak 
ngikutin les dengan serius dan 
aku gak mau les itu tapi gara-
gara aku takut yaudah les tapi 
gak niat jadi yaudah gak ada 
perkembangan apa-apa, jadi 
kalo ulangan ya masih dapet 
jelek dan aku ngakalin dong 
sekarang kalo ulangan 
ditanyain pas pulang sekolah 
ditanyain “ulangan dapet 
berapa?” aku ngarang nilai 
haha aku bilang aku dapet 
segini padahal enggak aku 
remidi gitu. Hahahaa itu kejadi 
buruk sekali, saat itu aku 
bener-bener takut buanget 
sama orangtuaku kayak 
mereka itu bener-bener 
semarah-marahnya gitu loh, 
yaudah itu yang menurutku 
paling buruk selama ada 
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masalah keluarga yang 
penyebabnya itu aku, kalo 
kenangan buruk lainnya 
setelah bercerai ya menurutku 
ya gara-gara mereka bercerai 
itu jadi kenangan buruk di aku 
sampai sekarang kayak aku 
gak bisa nerima keadaanku, 
aku masih sering ngeluh kok 
ya keluargaku kayak gini, 
andaikan aku bisa punya 
orangtua yang lengkap 
kayak temen-temenku yang 
lain, andaikan kejadian ini 
gak kayak gini, andaikan 
aku masih bisa sama ayahku, 
banyak andaikan-andaikan 
yang menurutku itu kadang 
bisa bikin aku jadi badmood-
badmood sendiri, jadi mood 
swing gitu, kalo kenangan 
buruk setelah bercerai eh 
bukan setelah bercerainya 
itu gara-gara mereka 
bercerai itu memang 
kenangan paling buruk yang 
pernah aku dapetin selama 
hidupku sampai saat ini 
dalam keluarga itu. 

Terus ada gak sih 
kak permasalahan 
sebelum orang orang 
tua bercerai? Seperti 
terkait dengan 
keyakinan diri 
sendiri entah 
mengatasi masalah, 
menghadapi masalah 
terus dengan 
pertemanan mungkin 
atau bisa 
permasalahan yang 

Sebelum mereka bercerai?    



228 
 

 

timbul dari diri 
sendiri.  

Iyaa Sebelum mereka bercerai itu 
menurutku enggak sih, aku 
have fun aja, bahagia-bahagia 
aja, aku kalopun ada masalah 
aku selalu sharing dengan 
orangtuaku apalagi ibuku kalo 
aku bisa menyelesaikan 
masalahku itu jadi menurutku 
kalo permasalahan yang timbul 
dari diriku sendiri enggak ada 
karena,, kalo dalam 
keluargapun aku termasuk 
anak yang nurut, aku takut 
sama orangtuaku jadi yaudah 
mereka pengennya apa yaudah 
aku lakuin, jadi aku menurut 
aku sendiri aku anak yang baik 
yang nurut sama orangtua. 

   

Terus permasalahan 
yang setelah 
orangtua bercerai ada 
gak kak? 

Banyak sih kalo menurutku 
permasalahan-permasalahan 
yang ada dan setelah mereka 
bercerai aku jadi sering 
banyak pertanyaan dari 
lingkunganku, dari 
keluargaku yang bukan 
keluarga inti sih. Pada 
intinya itu mereka tanya 
kenapa keluargaku bisa jadi 
kayak gini atau masalah-
masalah lain yang mereka 
tanyain ke aku yang itu 
menurutku sensitif ke aku 
tapi dengan kayak gitu bisa 
bikin aku jadi kayak lebih 
dewasa jadi aku bisa lebih 
mikir aku bisa 
menyelesaikan masalahku 
saat ini aku harus bisa kayak 
apa.... punya jalan keluar 
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atas masalah-masalahku itu 
jadi bikin aku untuk pribadi 
yang lebih kuat dari 
sebelumnya, kayak 
sebelumnya aku bisa kayak 
manja tapi saat ini enggak 
aku harus mikir juga kalo 
aku punya masalah kayak 
gini aku harus hadepinnya 
kayak gimana, aku kalo 
punya masalah yang entah 
nanti sama atau gimana dari 
temen-temenku yang lain 
aku harus hadepinnya 
gimana juga, jadi aku harus 
punya pandangan tersendiri 
untuk bisa bikin jadi lebih 
dewasa gara-gara 
kepercayaan mereka juga 
sih, jadi aku bisa jadi lebih 
mandiri untuk 
menyelesaikan masalahku 
sendiri tanpa aku harus 
ambil hati dengan semua 
omongan-omongan diluar 
sana tentang aku atau 
tentang keluargaku kayak 
gimana, jadi itu bikin aku 
sendiri makin kuat untuk 
menghadapi semua masalah 
yang akan dan yang udah 
aku lalui atau nanti yang 
akan datang kehidupanku 
lagi jadi aku jadi bisa lebih 
“wah kemarin masalah yang 
berat aja aku bisa, masak 
masalah yang kayak gini gak 
bisa, jadi kayak punya 
patokan sendiri gitu lo aku” 

Terus kalo persepsi 
terhadap suatu 
masalah sebelum 

Masalah maksutnya disini 
masalah yang penyebab 
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orang tua bercerai 
kayak gimana? 

mereka bercerai atau? 

Enggak, kayak dalam 
menghadapi masalah 
persepsinya kakak 
seperti apa contoh 
nih kakak ada 
masalah terus kayak 
“aduh aku gak bisa 
nih, kayak udah takut 
dulu” 

Iya aku sebelum mereka 
bercerai kan aku memang 
disayang banget to sama 
mereka itu bener-bener aku 
kalo ada masalah aku langsung 
lari minta tolong, minta 
bantuan atau apa aku mikir aku 
sebenernya bisa 
menyelesaikannya sendiri tapi 
kenapa aku harus minta 
bantuan gitu loh, jadi bisa 
dibilang aku lebih ngadelin 
orang dulu ketimbang aku 
usaha sendiri dulu sebelum 
mereka bercerai itu kayak gitu, 
kayak aku gak punya solusi 
sendiri untuk mengatasi 
masalahku sendiri gitu banyak 
minta tolongnya banyak minta 
masukan sana-sini padahal 
yang aku pikir kalopun aku 
menghadapi itu sendiri aku 
mampu aku bisa 
menyelesaikan itu sendiri tapi 
kenapa saat itu aku gak bisa 
dan gak mau gerak sendiri dan 
ngandelin orang kayak gitu. 

   

Terus kalo setelah 
orangtua bercerai 
kak? 

Kalo setelah bercerai ya aku 
jadi tau kalo masalah itu 
enggak semuanya yang 
kayak tak hadapin itu yang 
merupakan yang paling 
berat ternyata ada yang 
lebih berat dari itu dan itu 
ngebuat aku jadi termotivasi 
tersendiri kalo aku ada 
masalah lebih baik aku 
menyelesaikan dengan 
semampuku sendiri ya bukan 
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berarti aku gak mau cerita ke 
orang lain atau gimana tapi 
aku tak hadapin sendiri gitu o, 
kalo aku bisa aku tak hadepin 
sendiri baru nanti kalo aku gak 
bisa aku minta tolong ke orang 
lain. Jadi kayak lebih aku mau 
mandiri dululah intinya. 

Terus cara mengatasi 
dari semua 
permasalahan yang 
telah kakak lalui 
kayak gimana?  

Caranya untuk mengatasi 
masalah yang aku lalui itu 
paling aku intropeksi diri dulu, 
aku cari tahu dulu kenapa 
masalah itu ada dan aku harus 
gimana nantinya untuk 
menghadapi masalah ini terus 
paling ya aku jadi lebih... 
untuk menyelesaikan masalah 
itu aku jadi kayak yang gimana 
yaa... aku kayak mengingat 
apa sih penyebabnya kok aku 
bisa kayak gini, punya masalah 
ini terus kalopun aku punya 
masalah ini jalan keluarnya itu 
“oh berarti aku harus kayak 
gini, jadi aku lebih ke lebih 
dibilang aku intropeksi diri 
dulu”  

   

Terus kenangan 
indah sebelum orang 
tua bercerai apa kak?  

Kenangan indah sama mereka 
nih? 

   

Iyaaa kak Aku gak banyak kenangan, 
maksutnya gak banyak 
kenangan pergi bareng gitu-
gitu enggak sih kami itu lebih 
ke kayak punya quality time 
bareng-bareng di rumah, 
kumpul-kumpul, guyon-guyon, 
bahkan bisa bersihin rumah 
bareng kayak quality timenya 
bisa bersihin rumah bareng, 
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nanti bisa masak bareng dan 
itu lebih penting ketimbang 
harus pergi kemana gitu, 
memang itu memori sih untuk 
mengisi memori memang 
bareng-bareng juga tapi 
apapun yang dilakukan di 
rumah menurutku itu bakal 
lebih ngena rasanya, apalagi 
kalo kamu bisa mengenang itu 
didalam rumah, kayak waktu 
udah kayak gini bisa duduk 
disini ngebayangin “waktu 
dulu aku gini, jadi lebih jadi 
kenangan manis” menurutku. 
Jadi masih dalam lingkup 
keluarga sendiri, masih 
rasanya itu ngena banget gitu 
lo kekeluargaannya.  

Terus kalo kenangan 
indah setelah 
orangtua bercerai ada 
gak kak? 

Dulu kalo setelah mereka 
bercerai kenangannya buruk 
semua sih kayaknya hahahaa 
gak ada kenangan indah 
karena bener-bener bikin 
aku terpuruk ya bikin aku 
sakit yang bener-bener sakit 
gitu, lebih sakit dari 
masalah-masalah yang lain.  
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Terus kalo kenangan 
buruk sebelum 
orangtua bercerai ada 
gak kak?  

Kenangan buruknya sebelum 
mereka bercerai gak ada sih ya 
paling gara-gara mereka marah 
karena aku bandel atau karena 
apa itu juga belum bisa 
dibilang kenangan buruk juga 
sih, ya paling ya mereka marah 
gitu doang. Jadi itu menurutku 
bukan kenangan buruk masih 
normal aja. 

   

Terus kalo kenangan 
buruk setelah orang 

Waktu itu prosesnya 
bercerai sih yang bikin jadi 
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tua bercerai kak? kenangan buruk, mereka 
berantem aku denger itu 
bikin aku jadi kayak mikir 
“lohh kok gini sih 
keluargaku” itu sampai 
sekarang bekas banget, inget 
banget gimana mereka 
berantem, gimana mereka 
diem-dieman yang bikin aku 
ngerasa aku gak betah di 
rumah kayak gitu, ya 
pokoknya intinya yang 
tentang perceraian mereka 
itu merupakan kenangan 
buruk buat aku sampai saat 
ini. 

yang 
memen
garuhi 

self 
efficacy 

Terus kalo kesedihan 
waktu remaja kak? 

Waktu remaja sedih, ini lepas 
dari keluarga apa ? 

   

Masih dalam 
keluarga kak 

Kenangan sedih, apa yaa... 
sebelum mereka bercerai gak 
ada sih, aku bahagia-bahagia 
kok sama keluargaku, 
kenangan sedihnya ya 
mengenang kenapa mereka 
bisa bercerai kayak gitu 
padahal menurutku semua 
masalah ada jalan keluarnya 
tapi menurut mereka jalan 
satu-satunya ya mungkin 
bercerai itu, tapi dengan 
mereka kayak gitu 
mengorbankan anaknya. Itu 
yang buat aku jadi sedih  

   

Lalu makna tentang 
masa-masa remaja 
sendiri kakak kayak 
gimana? 

Masa remajaku itu aku bisa 
dibilang aku itu gampang 
bergaul sama temen terus... 
menurutku masa remajaku 
itu asik banyak temen, bisa 
dolan kesana-kesini bareng-
bareng terus bisa ngelakuin 

TS Faktor-
faktor 
yang 

memen
garuhi 

self 

++ 



234 
 

 

hal-hal seru sama mereka 
juga sama keluargapun juga 
kayak gitu bisa ngelakuin hal-
hal yang seru-seru yang 
menurutku hal yang manis itu 
gak harus yang ditunjukin 
dengan sayang yang 
berlebihan itu enggak dari 
moment-moment yang 
tercipta, moment-moment 
yang bikin ketawa itu jauh 
lebih bikin kenangan manis 
kayak gitu. 

efficacy 

Terus pandangan 
kakak sendiri tentang 
pendidikan itu kayak 
gimana kak? 

Pendidikan itu nomor satu, 
karena sebagai cewekpun kita 
sekolah tinggi, kita harus 
berpendidikan itu juga untuk 
keluarga buat anak, buat bisa 
ngedidik anak, apalagi 
perempuan kayak gini, untuk 
laki-laki juga itu bekal mereka 
untuk menafkahi keluarga 
mereka biar bisa bertanggung 
jawab lalu untuk perempuan 
sendiri kalo aku mikirnya juga 
biar bisa jadi lebih baik dari 
kedua orangtuaku, jadi biar 
bisa ndak ada masalah-
masalah yang sama mereka 
hadapi waktu itu jadi 
pendidikan itu paling penting.  

   

Lalu pandangan 
tentang keluarga 
sendiri kayak gimana 
kaka? 

Menurutku keluarga itu tempat 
ternyaman segala macam, 
bentuk yang ada di dunia 
karena kalo dalam keluarga 
kita gak perlu jadi orang lain 
untuk bisa diterima karena 
dalam keluarga mereka bisa 
menerima apa adanya tanpa 
kamu harus menggunakan 
topeng-topeng yang lain untuk 
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terlihat baik didepan mereka. 
Pokoknya keluarga itu hal 
utama dalam hidup menurutku. 

Lalu hal positif 
orangtua bercerai apa 
ka? 

Hal positif mereka bercerai itu 
kalo aku sendiri ngambilnya 
itu jadi aku lebih dewasa yang 
semula aku manja banget jadi 
bisa mikir kalo apa yang aku 
dapetin kemarin itu seharusnya 
gak kayak gitu, aku jadinya 
bisa ngerasain gimana jadinya 
kalo aku kayak gini terus nanti 
ibuku gimana, jadi hal 
positifnya aku bisa mikir hal 
yang lebih dewasa, aku bisa 
jadi pribadi yang lebih kuat 
dengan banyak pertanyaan 
yang datang dari orang-orang 
tentang keluargaku kayak 
gimana jadi ya intinya hal 
positifnya... kalo kita mikir 
positif dari apapun bentuk 
masalahnya ya nanti jadinya 
bakal positif gitu jadi aku 
bawa seneng aja, bawa enjoy 
aja masalah-masalah yang ada 
dalam keluargaku sekarang ini 
ya aku ambil sisi positifnya aja 
sih, mungkin aku lihat ibu 
sekarang lebih bahagia, lebih 
plong ya walaupun single 
parentmenurutku 
kebahagian mereka ayah 
dan ibuku utama jadi kalo 
mereka bahagia dengan 
keadaan mereka harus 
bercerai ya aku terima, jadi 
aku bisa lebih mikir 
menerima keluargaku apa 
adanya. 
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Terus kalo hal 
negatif apa kak? 

Kalo hal negatif tentang 
mereka bercerai itu awalnya 
aku jadi sensitifan, aku jadi 
sensitifan banget tentang 
bicarain tentang keluarga 
aku sensitif banget sampai 
sekarangpun hal yang 
negatif yang aku terima, aku 
jadi minder kayak contoh 
nih aku punya temen deket 
cowok, kalo ditanya tentang 
keluarga aku jadi minder, 
bener-bener minder banget 
apalagi kalo tau dia dari 
keluarga yang baik-baik saja 
latar belakang keluarganya 
yang gak broken home 
kayak gini, aku jadi minder 
“kamu bisa menerima aku 
apa adanya gak sih? Dengan 
keadaanku yang dari 
keluargaku yang broken 
home kayak gini” nah 
negatifnya disitu, aku jadi 
minder aku gak bisa untuk... 
intinya aku gak nyaman kalo 
ngomongin tentang keluarga 
jadi apalagi kalo mereka 
yang baru kenal aku pasti 
mereka akan tanya-tanya 
tentang keluarga jadi aku 
bingung sendiri mau jelasin 
kayak gimana, ya sisi 
negatifnya ya itu aku jadi 
lebih minder sama temen-
temenku yang keluarganya 
utuh atau nanti aku harus 
menjelaskan ke pasanganku 
kelak nanti keluargaku bisa 
menerima apa enggak, 
kekhawatiran-kekhawatiran 
itu selalu muncul gitu lo 
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dalam pikiranku jadi bisa 
kemungkinan itu yang 
membebani aku saat ini, 
akibat perceraian mereka.  

Terus hal apa yang 
membuat kakak kuat 
dalam menjalani 
kehidupan ini? 

Yang buat aku kuat saat ini 
itu yang paling utama itu 
ibuku, beliau yang bikin jadi 
aku semangat dalam hidup, 
semangat untuk jalanin hari-
hariku lagi yang aku tau 
kalo aku lihat beliau, 
bawaannya aku ingin buat 
beliau bahagia dan bangga 
sama aku, jadi yang buat 
aku kuat...aku gak boleh 
terlihat lemah didepan 
beliau, kalo aku terlihat 
lemah didepan beliau, beliau 
aja bisa kuat gitu loh ya kalo 
aku lemah didepan beliau 
nanti siapa yang bisa balikin 
semangat beliau lagi kalo 
semangat didapet dari aku 
sendiri kalo aku lemah nanti 
jadi ikut lemah juga gak 
enak. Jadi alasan utama aku 
disini aku bisa kuat, aku bisa 
menerima, aku bisa 
menyelesaikan masalah-
masalahku, aku bisa jalani 
hidupku saat ini ya gara-
gara ibuku.  
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Terus yang buat 
kakak lemah apa? 

Yang buat aku lemah itu 
kalo aku lihat ibuku nangis, 
apapun itu entah itu dari 
kesalahanku sendiri atau 
mungkin ibuku mengingat 
masa lalunya terus jadi bikin 
beliau sedih lagi itu yang 
bener-bener bikin aku jadi 
lemah banget jadi aku gak 
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bisa ngapa-ngapain lagi, jadi 
kayak bener-bener balik 
down lagi kayak dulu-dulu. 
Ya alasan lemah dan kuatku 
ya memang ada di ibuku, 
kalo melihat ibuku bahagia 
aku bisa kuat bisa tegar, tapi 
kalo lihat beliau sedih aku 
hancur juga.  

Makasih ya kak, 
sudah mau 
diwawancarai  

Ya sama-sama.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.6 Verbatim Subjek A  

Verbatim Subjek A 

Wawancara : 13 Agustus 2018  

Pertanyaan Jawaban Kode Tema Intensitas 

Halo kak, selamat 
malam  

Malam kak, gimana?     

Ini mau tanya-tanya Iyaa boleh     
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lagi yaa kak 

Kemarin kan kakak 
pernah ngomong, 
paham kan kenapa 
orang tua bercerai, 
kalau boleh tau 
penyebabnya apa ya 
kak? 

Penyebab orang tua bercerai 
mmmm penyebabnya itu 
jangan diketawain ya kak 
hahaha  

   

Hehe endak kok kak Hahaha oke, penyebabnya 
kayak jaman-jaman sekarang 
ini yang lagi marak orang 
ketiga. Jadi ibukku tau kalau 
ada orang ketiga yang masuk 
dalam hubungan, itu yang… 
kayak masalah-masalah yang 
lainnya itu masih bisa 
diterima gitu, kayak mungkin 
masalah yang lain yang gak 
sebesar yang lain dan yang 
masih bisa diterima tapi kalau 
masalah orang ketiga ini, 
menurut ibuku udah gak bisa 
ditoleran lagi apalagi 
berhubungan dengan 
komitmen, sekalinya 
melanggar komitmen yaudah 
jadi gak mau menerima alasan 
apapun, jadi mereka 
memutuskan untuk bercerai 
gara-gara itu.  

   

Setelah kakak tau 
alasan itu, kakak 
kayak jadi benci gak 
sih sama ayahnya 
karena hal itu?  

Mmmm terkadang kalau aku 
lagi sendirian mikir kayak 
gitu, aku juga gak bisa sih 
menyalahkan dari pihak ayah 
langsung sekaligus itu gak 
bisa, tapi ya aku benci aku 
kayak gitu kan semua masalah 
seharusnya bisa diomongin  
baik-baik, bisa ada jalan 
keluar yang baik-baik, gak 
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perlu mencari pelampiasan 
cari diluar, pelarian diluar jadi 
dari masalah itu aku merasa 
kok kayak gak patut untuk 
dicontoh gitu lo sebagai 
kepala keluarga, jadi ya kalau 
dibilang benci yaa siapa sih 
yang gak benci gara-gara 
masalah kayak gitu jadi 
keluarga jadi berantakan, 
imbasnya jadi ke anak terus 
tapi untuk aku pikir-pikir lagi 
aku juga gak bisa nyalahin 
100% ke ayah kan, karena aku 
juga gak tau apa yang 
dirasakan dan apa yang 
kurang sehingga beliau bisa 
cari orang lain diluar dari 
hubungan dalam keluarga, 
kayak gitu.  

Waktu kakak tau 
pertama kali kan 
waktu SMP ya kak? 
Nah itu kakak sempet 
gak sih marah ke 
orang tua terlebih ke 
ayah?   

Wahh waktu itu aku marah 
banget, aku sampai  gak 
mau ketemu istilahnyalah 
ya kecewa dong, gimana sih 
yang semula aku taunya baik-
baik aja gak ada masalah apa-
apa, tiba-tiba begitu ada 
masalah langsung ada 
masalah yang gede kayak 
gitu, yang menurutku sendiri 
apalagi waktu umur kayak 
kemarin itu, aku belum bisa 
mikir yang langsung legowo 
itu gak bisa, jadi ya gimana 
aku ya kecewa intinya. Aku 
gak bisa menerima keadaan 
aja.  
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Tapi itu berlangsung 
lama gak kak? 

Cukup lama, karena aku 
berpikir gitu lo akibatnya 
yang kayak gitu itu berimbas 
ke akunya sendiri itu gak 
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enak, jadi aku sekitar 4 
sampai 5 tahunan aku 
mencoba untuk memaafkan 
tapi belum bisa, jadi ya dari 
mulai ada masalah itu sampai 
4-5 tahun kemudian aku baru 
bisa mikir ya aku gak 
seharusnya kayak gini terus 
sih, ya karena aku juga.. 
harusnya ngerti gitu loh kalau 
memang keadaannya sudah 
gak bisa kayak dulu lagi gitu.  

Tapi kalau sekarang 
sudah gak benci gitu 
kan kak?  

Enggak, aku lebih mikir 
ke..dia mau diapa-apain juga 
masih ayahku, dia diapa-apain 
juga masih ibuk jadi yaudah, 
keputusan ada ditangan 
mereka, kalau mau pisah 
kayak gitu jadi yang penting 
dari akunya sendiri, aku gak 
kekurangan kasih sayang dari 
mereka berdua gitu.  

   

Terus kan kakak 
dirumah katanya 
sama mbah uti, kalau 
hubungannya sendiri 
sama mbah uti 
gimana kak?  

Baik sih selayaknya cucu 
dengan nenek, jadi kalau kan 
aku perantau nih, kalau pas 
pulang juga sering ngobrol, 
tanya-tanya, gimana sehat, 
apa yang dilakuin waktu 
dirumah gak ada aku, kayak 
gitu-gitu sih.  

   

Jadi deket ya kak?  Yaa lumayan deket.    

Tapi pernah gak sih 
kak berantem sama 
mbah uti?  

Gak berantem sih, kayak 
cuma salah paham aja, gara-
garanya itu niatku bercanda 
gitu, ya mungkin bercandaku 
kelewatan namanya orang tua 
kalau dikagetin pasti kaget, 
gak mungkin enggak. Jadi 
waktu itu beliau duduk di 
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deket pintu, nah aku diluar 
ngagetinnya dengan gendor 
pintu “dor” kayak gitu, 
langsung kaget  dan saat itu 
juga langsung marah sama 
aku, terus beliau nangis jadi 
saat itu aku takut sendiri.  

Hehe terus marah 
kak?  

Ya awalnya marah, setelah 
aku deketin aku minta maaf, 
ya akhirnya luluh lagi kok 
namanya juga salah paham 
hehehe niatku kan gak ada 
nyakitin atau gimana, niatku 
kan bercanda.  

   

Selain itu ada lagi gak 
kak?  

Enggak ada sih    

Kalau hubungan 
dengan kayak 
keluarga yang lain 
gimana kak?  

Sering sih kalau sepupuku  
main ke rumah, pak de bu de 
ku ke rumah, tiap hari malah 
kayak gitu, soalnya pak de itu 
punya anak kecil, nah tiap 
harinya itu selalu main ke 
rumah, jadi ya kita deket jadi 
di rumah rame gitu. 

   

Rumahnya deket kak?  Deket, 200 meteran dari 
rumah, deket banget.  

   

Kalau sepupunya 
kakak sendiri itu 
seumuran?  

Seumuran, iya seumuran. Dah 
mau nikah malah hehehe 

   

Terus kalau sama 
lingkungan-
lingkungan tetangga 
gitu kak?  

Akunya sendiri?    

He’em Kalau dibilang deket ya iya, 
kalau didepan rumah samping 
kanan karena aku jarang di 
rumah sih, jadi 
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untuk..kalaupun aku pulang 
membaurnya itu enggak yang 
bisa langsung membaur gitu, 
karena posisi kalau perjalan 
jauh aku capek, aku butuh 
istirahat. Nah kemungkinan 
baru keesokan harinya baru 
bisa sore duduk didepan 
rumah, baru bisa ngobrol-
ngobrol kayak gitu tapi itu 
gak intens sih karena aku 
sendiri juga punya kegiatan 
gitu ya walaupun aku pulang 
di rumah, aku juga punya 
kegiatan juga, apalagi kalau 
aku pulang gak lama gak ada 
seminggu, paling dua hari dah 
balik ke semarang lagi kayak 
gitu.   

Kalau dirumah 
kegiatannya apa kak?  

Dirumah bantuin ibu aja, main 
hahahaa 

   

Jalan-jalan ya kak?  Iyaa, cari refreshing    

Ohh ya sudah, 
makasih ya kak 

Iya kak sama-sama.    
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