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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01.   Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian “Interaksi Sosial Pada Remaja yang Dititipkan di Panti Asuhan” 

ini melibatkan 3 subjek yaitu perempuan berusia 16-18 tahun dan tinggal di panti 

asuhan. Keitga subjek tersebut sesuai dengan kriteria yang dipilih. Subjek 

pertama yaitu GD, subjek kedua DK, dan subjek ketiga yaitu MK. Sebelum 

memulai wawancara, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan Panti 

Asuhan Kristen Tanah Putih untuk melakukan penelitian disana. Setelah 

berbincang dan menentukan subjek sesuai kriteria, maka ditentukan waktu 

pelaksanaan wawancara. Selain itu, peneliti juga meminta izin untuk 

mewawancarai pengasuh yang ada disana. Peneliti melakukan wawancara dan 

observasi di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih. Panti asuhan ini berlokasi di jalan 

Dr. Wahidin no.14 Semarang. Masing-masing subjek melakukan dua kali 

wawancara dan berlokasi di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih. 

4.02.   Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data mencakup pencarian subjek dan 

mengajukan permohonan penelitian. Peneliti mencari subjek dengan keriteria 

adalah remaja dengan rentang usia 13-17 tahun dan sedang tinggal di panti 

asuhan. Setelah menentukan kriteria subjek, peneliti mencoba menghubungi 

pimpinan panti asuhan dan meminta ijin untuk melakukan penelitian disana. 

Setelah mendapatkan subjek yang sesuai dengan kriteria maka selanjutnya 

adalah menentukan tanggal untuk wawancara. Tidak lupa peneliti juga 

memberikan surat ijin penelitian kepada Pak Yakub selaku pimpinan Panti 
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Asuhan Kristen Tanah Putih. Perijinan untuk melakukan penelitian dilakukan 

menggunakan informed consent. 

4.03.   Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan pada 5 Juni 2018 sampai 15 Juni 2018. 

Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang. Data 

diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Observasi dilakukan 

bersamaan dengan proses wawancara. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

meminta subjek untuk mengisi informed consent sebagai kesediaan subek untuk 

diwawancara. Selain itu peneliti juga meminta ijin untuk merekam semua 

pembicaraan dengan recorder. Jadwal pengumpulan data dilakukan berdasarkan 

kesepakatan dengan subjek berhubung subjek masih berstatus sebagai pelajar 

sehingga jadwal harus disesuaikan dengan jam kosong subjek agar tidak 

menganggu kegiatan belajarnya. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci melalui 

tabel jadwal pelaksanaan pengumpulan data oleh ketiga subjek. 

Tabel 4.1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

 

No Inisial 
Subjek 

Tanggal Waktu Lokasi Tahap Pengambilan Data 

1 GD 5 Juni 2018 17.30 Panti Asuhan Wawancara dan Observasi 

6 Juni 2018 20.00 Panti Asuhan Wawancara dan Observasi 

2 DK 8 Juni 2018 15.30 Panti Asuhan Wawancara dan Observasi 

10 Juni 2018 17.00 Panti Asuhan Wawancara dan Observasi 

3 MK 12 Juni 2018 16.45 Panti Asuhan Wawancara dan Observasi 

14 Juni 2018 18.20 Panti Asuhan Wawancara dan Oservasi 



 

 
 

4.04.   Hasil Pengumpulan Data 

a. Subjek 1 

1) Identitas Subjek 

Nama Inisial   : GD 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia (saat ini)   : 17 tahun 

Lama Tinggal di Panti Asuhan : 8 tahun 

2) Hasil Observasi 

Wawancara bersama subjek GD dilakukan sebanyak 2 kali. Saat sampai 

di Panti Asuhan Tanah Putih, peneliti disambut oleh pimpinan panti asuhan yaitu 

Pak Yakub dan dipersilakan untuk duduk dan menunggu disebuah ruangan 

sambil menunggu subjek datang. Setelah subjek datang peneliti memohon ijin 

untuk melakukan wawancara. Saat wawancara pertama dan kedua, subjek selalu 

berpakaian rapi dan santai. Ia hanya menggunakan kaos dan celana pendek. 

Subjek terlihat sehat dan baik-baik saja saat melakukan wawancara. Subjek juga 

kebetulan saat itu sudah pulang dari sekolah. 

Awalnya subjek hanya menjawab pertanyaan dengan singkat namun 

lama-lama subjek mulai menjawab dengan durasi agak panjang. Peneliti sesekali 

menanggapi jawaban dengan bercanda. Wawancara yang dilakukan cenderung 

santai dan tidak tegang. Subjek juga melakukan kontak mata dengan peneliti dan 

sesekali tertawa. 

Ketika ditanya mengenai keluarga, subjek terlihat tidak begitu antusias 

namun ketika ditanya perihal kehidupan di panti asuhan subjek terlihat antusias 

dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Begitu juga ketika 

peneliti menanyakan perihal hubungan dengan teman-teman di sekolahnya. 
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Tidak terlihat raut wajah sedih atau pun gelisah saat subjek menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. Subjek terlihat benar-benar memperhatikan peneliti.  

3) Hasil Wawancara dengan Subjek GD 

 Kehidupan di Panti Asuhan 

GD tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih dari sejak 8 tahun yang 

lalu. Saat itu GD tengah menempuh bangku pendidikan di kelas 5 SD. GD lahir 

dalam keluarga yang beragama Islam. Kondisi ekonomi yang minim membuat 

GD harus tinggal di pesantren dan sempat menjadi anak asuh seorang ustad. 

Kemudian sang ayah mencari pekerjaan di daerah Tanah Mas dan akhirnya 

bekerja di sebuah gereja, setelah itu GD dan keluarga pindah agama menjadi 

Kristen.  

Tak lama setelah itu, GD diajak oleh pamannya untuk pindah ke Bogor 

dan bersekolah disana. Sampai pada akhirnya ayah GD meninggal dunia pada 

tahun 2010 dan GD kembali tinggal di Semarang dan bersekolah di Semarang. 

Ibu dari GD kemudian mencari pekerjaan dan memutuskan untuk tinggal di 

Jakarta bersama adik GD. Oleh karena itu sang ibu memutuskan agar GD tinggal 

di panti asuhan. 

Awalnya, GD kerap merasa rindu dengan orang tuanya karena biasanya 

mereka tinggal bersama dan kini harus terpisah. Namun GD tetap merasa 

senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru di panti asuhan. 

Meskipun terkadang sering terjadi pertengkaran kecil, namun GD menikmati 

tinggal di panti asuhan. 

Subjek mengatakan bahwa kegiatan di panti asuhan sangat teratur. 

Jadwal setiap harinya mulai dari jam setengah 5 pagi sampai jam 9 malam. 

Kegiatan tersebut antara lain dari bangun pagi, mandi, tugas piket, ibadah, 
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sarapan, berangkat sekolah, pulang sekolah yang dilanjut dengan istirahat 

sebentar, piket sore, mandi sore, belajar, makan malam dan istirahat. Namun 

terkadang GD sering juga diajak pergi untuk ikut acara-acara di luar panti asuhan 

bersama Pak Yakub. 

 Kehidupan di Sekolah 

Subjek saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK PL Tarcisius 

Semarang, GD duduk di kelas 11. GD setiap hari selalu berangkat sekolah 

diantar oleh Pak Yakub (pimpinan PAK Tanah Putih). GD mengambil jurusan 

akuntansi di SMK PL Tarcisius. Awalnya, GD ingin masuk jurusan Tata Busana 

di salah satu SMK di Semarang, namun Bu Rachel (alm.) tidak mengijinkan dan 

meminta GD untuk masuk di jurusan yang banyak dicari orang yaitu akuntansi. 

Awalnya GD tidak menyetujui namun akhirnya ia mau untuk masuk di akuntansi. 

GD merasa ia tidak menjalankan hidup sesuai passionnya sehingga ia merasa 

agak kurang nyaman. GD sangat suka berkreasi dengan make-up dan desain 

baju. Hal ini terlihat dari media sosial instagram yang dimiliki GD. Menurut GD 

peraturan-peraturan di sekolah tidak seketat di panti asuhan sehingga GD tidak 

mengalami masalah ketika di sekolah. Di sekolah, GD mengikuti ekstrakurikuler 

dance dan menjadi ketua MPK.  

 Faktor imitasi 

Saat pertama GD masuk ke panti asuhan, ia sempat merasa minder  tapi 

perasaan itu hanya berlangsung di awal saja, selanjutnya GD dapat mengganti 

perasaan itu menjadi perasaan positif yaitu senang. GD merasa senang karena 

bertemu dengan teman-teman lain di patni asuhan. Meskipun tidak dipungkiri GD 

juga pernah merasa kesal akibat beberapa teman. GD juga merasa kesal karena 

peraturan panti asuhan yang dirasa sangat ketat, seperti peraturan tidak 
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menggunakan handphone kecuali sangat dibutuhkan, padahal dulu GD bisa 

menggunakan handphone saat weekend. Selain itu hal lain yang membuat GD 

kesal adalah panti asuhan melarang anaknya untuk pacaran, menurut GD, usia 

saat itu adalah masa dimana ia sedang tertarik dengan lawan jenis. Dulu pernah 

GD melanggar peraturan ini dan diam-diam bertemu dengan seorang teman laki-

laki meskipun itu hanya mengobrol saja. Setelah itu ia merasa menyesal dan 

tidak mengulangi perbuatan tersebut karena ia ingin taat pada peraturan dan 

takut akan dimarahi kembali. 

GD merasa peraturan yang ada di sekolah dapat ia ikuti dan ia tidak 

pernah melanggar peraturan yang ada, bahkan ia menjadi ketua MPK (organisasi 

di sekolah) 

 Faktor sugesti 

GD meneceritakan bahwa ia mempunyai hobi bereksperimen dengan 

make up. GD gemar bermain dengan make up, beberapa look sudah pernah ia 

buat dan di upload di instagram miliknya. Awalnya dulu ia tidak ingin masuk ke 

PL Tarcisius karena ia merasa passionnya bukan di sana. GD sangat ingin 

masuk ke SMK Tata Busana namun Bu Rachel (alm.) meminta GD untuk masuk 

ke Tarcisius karena lulusan disana akan lebih banyak dicari. Meskipun akhirnya 

ia bisa menerima, terkadang GD masih susah mencerna pelajaran-pelajaran 

yang diberikan karena ia tidak begitu suka. GD berencana ingin kuliah di luar 

negeri dan sedang mencari beasiswa agar impiannya bisa terwujud. Ia ingin 

menjadi mandiri dan ingin membuat bangga panti asuhan.  

 Faktor identifikasi 

GD memiliki sosok yang dikagumi yaitu Steve Jobs. Steve adalah 

pencipta apple. GD mengagumi sosok Steve Jobs karena waktu itu GD pernah 
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menonton film tentang Steve Jobs, saat menonton film tersebut banyak quotes 

yang dirasa GD sangat bagus dan bermakna. Quotes yang diingat GD adalah 

‘lakukan apa yang kamu mau, cintai dan sukai’. GD merasa jika melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan passion maka hasilnya akan lebih baik. Cara yang 

dilakukan GD untuk menerapkan quotes favorit dari Steve Jobs adalah dengan 

makeup. GD sangat suka bermain dengan makeup. ia belajar tentang makeup 

dari berbagai tutorial di youtube dan ia mencoba mengaplikasikan di wajahnya 

dan berkreasi sesuai imajinasinya. Beberapa hasil makeup GD sudah di 

abadikan dengan kamera dan di upload di Instagram miliknya. GD tidak hanya 

mengaplikasikan makeup ke wajahnya saja tetapi juga ke teman-temannya. 

Beberapa teman pernah meminta GD untuk membantu melakukan makeup di 

hari ulangtahun teman-temannya sehingga membuat GD juga lebih dikenal di 

lingkungannya. 

 Faktor simpati 

GD mempunyai sahabat di sekolah yaitu Putri dan Monic, GD sangat 

dekat dengan mereka saat di kelas. GD berkata bahwa ia dekat dengan 

semuanya tetapi dengan Putri dan Monic ia lebih dekat. Putri dan Monic sering 

sekali menceritakan masalah mereka kepada GD. GD merasa senang saat 

teman-temannya menceritakan masalahnya. Ketika mereka menceritakan 

masalahnya, GD akan memberi masukan / saran yang menurut ia baik untuk 

sahabatnya tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, GD pun juga sering 

menceritakan maalah-masalahnya dengan kedua sahabatnya itu. Tidak hanya di 

sekolah, di panti asuhan pun GD juga berlaku demikian, jika ada temannya yang 

mempuyai masalah ia akan memberikan feedback berupa saran atau solusi 

untuk masalah tersebut.  
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4) Hasil Wawancara Triangulasi Subjek GD 

PY adalah salah satu pengasuh yang ada di Panti Aushan Kristen Tanah 

Putih. PY berusia 60 tahun. PY merupakan pengasuh sekaligus pimpinan panti 

asuhan tersebut menurut PY, GD adalah sosok anak yang baik dan ceria. GD 

merupakan pribadi yang senang berkumpul dengan teman-temannya. Meskipun 

GD pernah melakukan banyak kesalahan, namun kesalahan-kesalahan GD 

masih dapat diterima. Selain itu GD adalah anak yang mudah menyesali 

perbuatannya, misalnya jika ia tidak sengaja berbicara dengan PY dengan nada 

tinggi maka setelah itu ia langsung meminta maaf kepada PY. PY mengetahui 

bahwa GD suka bermain dengan make-up dan ia tidak melarangnya asal hal itu 

tidak membuat GD lupa akan kewajibannya. PY juga mengatakan meskipun GD 

terkesan anak yang jutek dan galak tetapi GD sebenarnya adalah pribadi yang 

baik dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. 
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5) Intensitas tema 

Tabel 4.02. Intensitas Tema Subjek 1 
 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi  

 

 

 

 

 

Faktor Tema Intensitas Koding 

Imitasi Imitasi negatif + I1 

Imitasi positif ++ I2 

Identifikasi Identifikasi jasmani + D1 

Identifikasi rohani +++ D2 

Simpati Simpati respon refleks + S1 

Simpati intelektual ++ S2 

Sugesti  Auto sugesti + U1 

Hetero sugesti ++ U2 



 

 
 

6) Matriks Antar Tema 

Tabel 4.03. Matriks Antar Tema Subjek GD 

 I1 I2 D1 D2 S1 S1 U1 U2 

I1 x        

I2 ++ x       

D1 ++ ++ x      

D2 ++ ++ ++ x     

S1 + + +  + x    

S2 +++ ++ ++ ++ +++ x   

U1 + + + + +    + x  

U2 +++ +++ +++ +++ +++   +++    +++ x 

Keterangan: 

         : Memengaruhi   + : Intensitas kurang  +++ : Intensitas kuat 

          : Saling berhubungan   ++ : Intensitas sedang
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7) Analisis Kasus  

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa GD tinggal di Panti 

Asuhan Kristen Tanah Putih dari sejak 8 tahun yang lalu. Saat itu GD tengah 

menempuh bangku pendidikan di kelas 5 SD. GD lahir dalam keluarga yang 

beragama Islam. Kondisi ekonomi yang minim membuat GD harus tinggal di 

pesantren dan sempat menjadi anak asuh seorang uztad. Hingga pada akhirnya 

keluarga GD pindah menjadi keluarga dengan agama Kristen dan sang ayah 

bekerja di sebuah gereja. Sang ayah kemudian meninggal dunia karena sakit, 

sehingga akhirnya GD harus tinggal di panti asuhan karena sang ibu tidak 

mampu membiayai GD dan adiknya. 

Subjek saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK PL Tarcisius 

Semarang dan ia duduk di kelas 11. GD setiap hari selalu berangkat sekolah 

diantar oleh Pak Yakub (pimpinan PAK Tanah Putih). GD mengambil jurusan 

akuntansi di SMK PL Tarcisius. Di sekolah GD adalah anak yang aktif, ia 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sempat menjadi ketua organisasi MPK.  

Saat pertama GD masuk ke panti asuhan, ia sempat merasa minder  

karena ia tidak mengenal siapapun disana, namun perasaan itu hanya 

berlangsung di awal saja, selanjutnya GD dapat mengganti perasaan itu menjadi 

perasaan positif yaitu senang dan ia sudah bisa menerima tinggal di panti 

asuhan. Setelah beberapa lama tinggal di panti asuhan, GD yang waktu itu 

sedang dalam masa pubertas (dimana emosinya sedang bergejolak), ia pernah 

melanggar peraturan di panti asuhan dan akibatnya ia dimarahi oleh pimpinan 

panti asuhan. GD merasa menyesal karena sudah melanggar peraturan dan 

membuat hati pimpinan panti asuhan menjadi sedih, dan akhirnya ia meminta 

maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. 
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GD menceritakan bahwa ia mempunyai hobi bereksperimen dengan 

make up. GD gemar bermain dengan make up, beberapa look sudah pernah ia 

buat dan di upload di instagram miliknya. Banyak teman-teman GD yang sering 

meminta GD untuk menjadi tata rias dalam acara teman-temannya. Awalnya dulu 

ia tidak ingin masuk ke PL Tarcisius karena ia merasa passionnya bukan di sana. 

GD sangat ingin masuk ke SMK Tata Busana namun Bu Rachel (alm.) meminta 

GD untuk masuk ke Tarcisius karena lulusan disana akan lebih banyak dicari 

dibandingkan dengan lulusan dari SMK Tata Busana, oleh karena itu akhirnya ia 

tetap masuk di SMK PL Tarcisius. Meskipun akhirnya ia bisa menerima, 

terkadang GD masih susah mencerna pelajaran-pelajaran yang diberikan karena 

ia tidak begitu suka dengan akuntansi. Dikarenakan ia terkadang susah 

memahami pelajaran-pelajaran tersebbut, ia selalu bertanya kepada teman-

teman dekatnya di sekolah. 

GD memiliki sosok yang sangat dikagumi yaitu Steve Jobs. Steve Jobs 

adalah pencipta apple. GD mulai mengagumi sosok Steve Jobs saat ia menonton 

film tentang Steve Jobs. Dari film tersebut banyak quote yang mempunyai makna 

tersendiri untuk diri GD. Salah satunya adalah “lakukan apa yang kamu mau, 

cinta dan sukai”. Quote tersebut menjadi salah satu motivasi GD untuk terus 

melakukan dan menekuni apa yang menjadi kesukaannya yaitu mak-up. 

Kecintaannya pada maek-up membuatnya selalu ingin belajar dan belajar lagi. 

GD melihat beberapa tutorial make-up dari youtube dan mencoba uuntuk 

mengaplikasikan pada wajahnya. Bahkan beberapa teman GD pernah 

memintanya untuk membantu melakukan makeup di hari ulangtahun teman-

temannya sehingga membuat GD juga lebih dikenal di lingkungannya dan 

semakin mempunyai banyak teman. 
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Di lingkungan sekolah, GD mempunyai dua sahabat yang sangat dekat 

yaitu Putri dan Monic. GD sebenarnya dekat dengan semua teman di kelasnya, 

tetapi kedua orang itu adalah teman yang paling dekat dengan GD. Masing-

masing dari mereka sering menceritakan masalah-masalah yang sedang 

dihadapi kepada GD, dan GD pun dengan senang hati memberikan feedback 

atau masukan kepada kedua sahabatnya tersebut. Begitu pula dengan 

sebaliknya. Hal ini juga berlaku ketika di panti asuhan. Dari berbagai penjelasan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi 

interaksi sosial GD adalah faktor identifikasi, karena dari rasa kagum GD 

terhadap sosok Steve Jobs dapat ia aplikasikan pada kecintaannya pada make-

up, dan hal itu mengakibatkan ia mempunyai hubungan dan interaksi yang baik 

dengan teman-teman lama maupun teman-teman yang baru. 
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Gambar 4.01. Interaksi Sosial Pada Remaja di Panti Asuhan Subjek 1 (GD) 

 

GD tinggal di Panti Asuhan 

- Memiliki keterbatasan ekonomi dalam keluarga 

- Ayah sudah meninggal dunia (yatim) 

Faktor Imitasi 

- Sempat minder waktu masuk panti  
asuhan 

- Bisa beradaptasi di lingkungan 
baru 
- Pernah melanggar peraturan di 

panti asuhan 
- Menyesal akan perbuatannya dan 

tidak mengulangi lagi 
- Hubungan baik dengan teman-

temannya 
 

Interaksi Sosial GD 

- Interaksi sosial GD dikategorikan baik dan tidak ada 
kendala 

- Faktor yang paling dominan adalah faktor 
identifikasi dengan jenis identifikasi rohani 

Faktor Identifikasi 

- Mempunyai sosok yang dikagumi dan 
mengambil nilai-nilai untuk ditiru dan 
diaplikasikan 

- Mengaplikasikan nilai yang diambil 
dengan menekuni make-up 

- Membantu banyak orang dari make-up 
- Menjalin pertemanan baru dengan 

banyak orang 

Faktor Sugesti 

- Adanya perasaan untuk melakukan 
sesuatu harus sesuai passion 

- Mau mendengarkan dan menerima 
masukan dari orang sekitar 

- Adanya pandangan untuk menjadi anak 
berprestasi agar bisa membuat bangga 
panti asuhan 

-Adanya pandangan untuk melanjutkan 
hobi make-up ke arah yang lebih serius 

 
 

Faktor Simpati 

- Adanya rasa peduli kepada 
sahabat ketika sedang ada 
masalah 

- Adanya pemberian nasihat/ 
masukan kepada sahabat/ 
teman yang sedang mengalami 
masalah 
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b. Subjek 2 

1) Identitas Subjek 

Nama Inisial   : DS 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia (saat ini)   : 17 tahun 

Lama Tinggal di Panti Asuhan: 11 tahun 

2) Hasil Observasi 

Wawancara bersama subjek DS dilakukan sebanyak 2 kali. Saat sampai 

di Panti Asuhan Tanah Putih, peneliti disambut oleh pengurus panti asuhan lalu 

kemudian bertemu dengan pimpinan panti asuhan yaitu Pak Yakub. Peneliti 

dipersilakan untuk duduk dan menunggu disebuah ruangan sambil menunggu 

subjek datang. Saat wawancara, subjek selalu berpakaian rapi dan sopan. 

Subjek menggunakan kaos dan celana pendek. Subjek terlihat sehat saat 

melakukan wawancara.  

Awalnya subjek masih malu-malu saat menjawab pertanyaan, namun 

karena diselingi dengan gurauan-gurauan kecil akhirnya suasana wawancara 

bisa lebih santai dan tidak tegang. Ketika ditanya perihal keluarga, DS antusias 

namun ada raut kesedihan di wajahnya mengingat sang ayah sudah meninggal 

dunia.  

3) Hasil Wawancara dengan Subjek DS 

 Kehidupan di Panti Asuhan 

DS tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih dari sejak 11 tahun yang 

lalu. Saat itu DS tengah menempuh bangku pendidikan di kelas 1 SD. DS lahir di 

Surakarta tanggal 24 Agustus tahun 2001. Dulu waktu ayah dan ibunya menikah, 

mereka tidak ingin tinggal bersama keluarga asal, sehingga ayah dan ibu DS 
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pergi merantau.  ayahnya setelah menikah tidak menginginkan tinggal dengan 

kedua orangtuanya sehingga harus merantau. Awalnya DS tinggal bersama 

kedua orangtua beserta kakak dan adiknya, namun saat pindah ke Semarang 

sang ibu tidak ikut pindah, hanya ayah DS dan ketiga anaknya saja. Saat pindah 

ke Semarang, DS tidak punya tempat tinggal tetap sehingga ia harus berpindah-

pindah tempat. Ketika ditanya mengenai sang ibu, DS tidak mengingat wajahnya 

dan tidak mengetahui tetang bagaimana kabarnya hingga saat ini. 

Sebelum pindah ke Semarang, DS pernah dititipkan di sebuah pesantren, 

namun tak lama setelah itu, sang ayah memutuskan untuk mengajak DS keluar 

dan tidak kembali lagi ke pesantren karena sang ayah tidak suka dengan perilaku 

salah satu orang disana. Hingga pada akhirnya, sang ayah menitipkan DS dan 

kakaknya ke panti asuhan. Awalnya DS sangat rewel dan tidak mau, hingga sang 

ayah harus terus membujuk DS agar mau tinggal disana. Ketika DS kelas 2 

SMP, sang ayah meninggal dunia karena penyakit radang tenggorokan dan paru-

paru basah yang sudah sangat parah. Awalnya dokter menyarankan untuk 

operasi namun sang ayah tidak mau karena tidak adanya biaya.  

DS mempunyai dua adik tetapi salah satu adik DS tinggal bersama 

ibunya, adik DS yang satu tidak tinggal satu panti dengan DS, sedangkan kakak 

DS tinggal bersama di panti tetapi sekarang sudah keluar. Kakak perempuan DS 

dikeluarkan dari panti karena sering melanggar peraturan dan selalu berperilaku 

seenaknya. DS sudah tidak pernah bertemu dengan kakaknya semenjak 

kakaknya keluar dari panti dan kakaknya pun tidak pernah berkunjung untuk 

menemui DS. Saat kakak DS dikeluarkan dari panti, kakaknya masih sekolah di 

Terang Bangsa tetapi tidak mau melanjutkan sekolahnya. DS masih sering 

bertemu dengan adiknya di panti lain karena pemilik panti jika ada urusan ke 
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panti tersebut, DS bisa ikut untuk bertemu dengan adiknya. DS sangat dekat 

dengan ayahnya dan ia sangat rindu dengan ayahnya. Dalam keluarganya, DS 

adalah anak yang paling dekat dengan sang ayah. 

DS merasa aturan di panti asuhan sangat ketat dan ia cenderung tidak 

suka pada peraturan-peraturan tersebut, seperti misalnya penggunaan 

handphone yang dilarang, uang saku yang sedikit, makanan yang itu-itu saja 

dsb. DS dekat dengan semua anak-anak di panti asuhan begitu juga dengan 

para pengasuh. 

 Kehidupan di Sekolah 

Subjek saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK Theresiana 

Semarang, DS duduk di kelas 11. DS mengambil jurusan Farmasi Industri. DS 

disuruh milih untuk  jurusan matematika atau farmasi dan akhirnya DS 

memutuskan untuk mengambil jurusan farmasi industri. Setiap hari DS berangkat 

sekolah dengan mobil antar jemput dari panti, sedangkan untuk pulangnya DS 

pulang dengan naik BRT.  Di sekolah, DS memiliki teman dekat yaitu Citra dan 

Rahel. Sejak bulan Juli ini DS sedang magang di PT. Leo di Tambak Aji. Pada 

saat DS sedang magang, DS memutuskan untuk kos karena jam pulang magang 

sudah sore dan tidak memungkinkan dia untuk bisa mendapatkan angkutan 

untuk bisa pulang ke panti.  

DS mengikuti ekstrakurikuler voli di sekolahnya. FD mengatakan bahwa 

matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Oleh karena itu DS sering 

bertanya pada teman yang lebih pintar dalam hal matematika. Ketika di sekolah, 

DS hampir tidak pernah membeli makanan saat istirahat, terkadang ia membawa 

bekal dari panti agar tidak perlu membeli makanan ketika di sekolah.  
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 Faktor imitasi 

Saat pertama DS masuk ke panti asuhan, ia sempat merasa sedih dan 

tidak bisa beradaptasi dengan baik karena ia harus berpisah dengan ayahnya 

dan kebetulan DS sangat dekat sosok ayahnya. Setelah beberapa lama akhirnya 

DS mulai terbiasa dengan kehidupan di panti asuhan dan ia mulai bergaul 

dengan teman-teman yang ada disana. DS merasa senang karena bertemu 

dengan teman-teman baru di panti asuhan. DS dikenal juga sebagai sosok 

pribadi yang easy going dan mudah bergaul dengan siapa saja meskipun waktu 

awal DS masuk e panti tidak demikian.  

Terkait dengan berbagai macam peraturan yang ada di panti asuhan, DS 

juga merasa kesal karena peraturan panti asuhan sangat ketat, seperti peraturan 

tidak menggunakan handphone kecuali sangat dibutuhkan dan saat liburan saja. 

Tidak seperti panti yang lainnya. Meskipun demikian, DS juga jarang 

menggunakan handphone karena ia selalu mencatart jadwal atau pengumuman 

yang penting dari sekolah sehingga dirasa DS tidak begitu membutuhkan 

handphone.  

Selain itu hal lain yang membuat DS kesal adalah panti asuhan melarang 

anaknya untuk berteman ataupun memperbolehkan teman cowok untuk datang 

ke panti. Dulu pernah DS melanggar peraturan ini dan diam-diam bertemu 

dengan seorang teman laki-laki meskipun itu hanya mengobrol saja dan 

berlokasi di gang sebelah panti asuhan. Namun hal itu diketahui oleh Pak Yakub, 

DS langsung mendapatkan hukuman yaitu tida boleh menggunakan handphone 

kembali dan ditegur oleh Pak Yakub. Semenjak itu, DS tidak berani lagi untuk 

melanggar peraturan.  

 



45 

 

 Faktor sugesti 

DS menceritakan bahwa ia adalah seseorang yang menyukai tantangan. 

Hal ini terlihat dari keputusannya sendiri untuk memilih jurusan farmasi industri 

dibandingkan jurusan lainnya. Ketika di farmasi industri, DS dapat belajar untuk 

bereksperimen dengan menguji obat-obatan apakah obat tersebut sudah sesuai 

dengan spesifikasi atau belum.  DS juga memiliki cita-cita untuk bisa menjadi 

pengusaha supaya bisa menghasilkan produk-produk baru yang beda dengan 

yang lain. 

 Faktor identifikasi 

DS memiliki ketertarikan terhadap penemu-penemu. DS biasanya suka 

melihat gambar-gambar dari buku-buku biografi tersebut. Meskipun tidak ada 

sosok yang sangat dikagumi, DS selalu mengambil nilai-nilai yang dimiliki setiap 

tokoh. DS juga biasanya suka melihat film-film dari toko-tokoh tersebut dan 

menjadikan semua itu sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Selain itu DS juga 

suka membaca novel dan ketika ia ada waktu senggang saat di sekolah maupun 

di panti asuhan ia selalu membaca novel atau buku-buku lainnya. 

 Faktor simpati 

DS mempunyai sahabat di sekolah yaitu Citra dan Rahel, DS sangat 

dekat dengan mereka saat di sekolah. DS berkata bahwa ia dekat dengan 

semuanya tetapi ia lebih dekat dengan Citra dan Rahel. Citra dan Rahel sering 

sekali menceritakan masalah mereka kepada DS. DS merasa senang saat 

teman-temannya menceritakan masalahnya. Ketika mereka menceritakan 

masalahnya, DS akan memberi masukan / saran yang menurut ia baik untuk 

sahabatnya tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, DS pun juga sering 

menceritakan masalah-masalahnya dengan kedua sahabatnya itu. Namun tidak 
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hanya dengan mereka saja DS mau terbuka dengan masalahnya. Karena DS 

juga suka menceritakan masalahnya dengan siapa saja termasuk teman-

temannya di panti. 

4) Hasil Wawancara Triangulasi Subjek DS 

YI adalah salah satu pengasuh yang ada di Panti Aushan Kristen Tanah 

Putih. Menurut YI, DS adalah sosok anak yang baik, ceria dan suka mencairkan 

suasana. DS merupakan pribadi yang senang berkumpul dengan teman-

temannya. Meskipun dulu waktu DS sempat rewel dan tidak mau berpisah 

dengan ayahnya, tak lama setelah itu ia sudah bisa bermain dengan teman-

teman barunya di panti asuhan. YI juga mengatakan bahwa DS bercita-cita ingin 

menjadi pengusaha dan menciptakan produk yang belum ada di pasaran oleh 

karena itu ia giat belajar. Selain itu YI juga mengatakan bahwa DS adalah anak 

yang tingkat emosinya masih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5) Intensitas tema 

Tabel 4.03. Intensitas Tema Subjek 2 

Faktor Tema Intensitas Koding 

Imitasi Imitasi negatif + I1 

Imitasi positif ++ I2 

Identifikasi Identifikasi jasmani + D1 

Identifikasi rohani ++ D2 

Simpati Simpati respon refleks +++ S1 

Simpati intelektual +++ S2 

Sugesti  Auto sugesti ++ U1 

Hetero sugesti + U2 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi  



 

 
 

6)  Matriks Antar Tema 

 Tabel 4.07. Matriks Antar Tema Subjek DS 

Keterangan : 
              : Mempengaruhi   + : Intensitas kurang  +++ : Intensitas kuat 

              : Saling berhubungan  ++ : Intensitas sedang

 I1 I2 D1 D2 S1 S2 U1 U2 

I1 x        

I2    ++ x       

D1 + + x      

D2 ++ ++ ++ x     

S1 +++ +++ +++  +++ x    

S2 +++ +++ +++ +++ +++ x   

U1 + + + + +    + x  

U2 ++ ++ ++ ++ ++    ++    ++ x 
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7) Analisis Kasus  

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa  DS tinggal di Panti 

Asuhan Kristen Tanah Putih dari sejak 11 tahun yang lalu. Saat itu DS tengah 

duduk di kelas 1 SD. DS lahir di Surakarta tanggal 24 Agustus tahun 2001. Dulu 

saat ayahnya menikah dengan ibunya, mereka tidak tinggal bersama keluarga 

masing-masing pihak, mereka memutuskan untuk pergi merantau. Awalnya DS 

tinggal bersama kedua orangtuanya dan bersama seorang kakak dan 2 orang 

adik. Sang ibu pergi dan tidak pernah memberi kabar kepada DS dan ayahnya. 

Sang ibu pergi dengan membawa salah satu adik DS. Namun karena sang ayah 

menderita penyakit radang tenggorokan dan paru-paru basah yang terlanjut 

parah, ayah DS meninggal dunia saat DS kelas 2 SMP. Hal ini diketahui DS 

lewat polisi yang datang ke panti asuhan untuk memberitahukan berita ini. DS 

sangat merasa kehilangan akan ayahnya karena DS sangat dekat dengan sang 

ayah dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Bahkan DS pun sudah tidak 

mengingat bagaimana wajah ibunya dan bagaimana kabarnya saat ini, yang ia 

pernah dengar hanya kabar bahwa ibunya sudah menikah lagi namun DS juga 

tidak pernah bertemu sang ibu lagi. 

DS saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK Theresiana Semarang, 

DS duduk di kelas 11 dan mengambil jurusan Farmasi Industri. Awalnya, DS 

diberi pilihan mau masuk jurusan farmasi atau farmasi industri dan akhirnya DS 

memutuskan untuk mengambil jurusan farmasi karena menurut DS farmasi 

industri jauh lebih menantang dan menyenangkan dibandingkan dengan farmasi. 

Saat pertama DS masuk ke panti asuhan, ia sempat merasa sedih dan 

selalu rindu dengan ayahnya, berbeda dengan kakaknya yang justru tidak ingin 

menemui sang ayah. Dulu ketika DS masuk panti asuhan, ia selalu rewel dan 
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minta untuk pulang. Namun lama kelamaan DS akhirnya bisa membaur dengan 

anak-anak di panti asuhan dikarenakan sang ayah sering datang kesana untuk 

menemui DS. Berkaitan dengan banyaknya peraturan yang ada di panti asuhan, 

DS sering merasa kesal dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Pernah 

suatu kali DS melanggar peraturan disana dan akhirnya ia menerima hukuman 

yaitu penyitaan handphone oleh Pak Yakub. Pak Yakub sangat menyayangkan 

perilaku DS karena Pak Yakub tahu bahwa DS sebenarnya adalah anak yang 

baik meskipun terkadang ia belum bisa menahan amarah. DS sangat sayang 

kepada opanya (sebutan untuk Pak Yakub) oleh karena itu ia berusaha agar 

tidak membuatnya sedih dengan perilakunya. 

Keputusan DS untuk memilih jurusan farmasi industri adalah karena 

keinginannya sendiri. Ia merasa bahwa dunia farmasi industri jauh lebih 

menantang dan menyenangkan dibandingkan dengan jurusan farmasi biasa. DS 

sendiri mengakui bahwa ia adalah sosok yang suka dengan tantangan baru. 

Meskipun ia terkadang merasa sulit dengan pelajaran-pelajarannya, ia selalu 

terus belajar dan sering bertanya kepada teman apabila merasa kesulitan. DS 

bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses dan mampu menciptakan 

produk-produk yang belum pernah ada sebelumnya oleh karena itu ia sangat 

gigih. 

DS sangat gemar membaca novel dan buku-buku biografi. Menurut DS, 

dari buku biografi ia dapat mengambil nilai-nilai yang positif dari seseorang, dan 

nilai-nilai tersebut ia tanam dan ia aplikasikan dalam dirinya. Ketika ia ada waktu 

luang, DS selalu menyempatkan diri untuk membaca baik itu di kelas maupun di 

panti asuhan. 
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DS mempunyai sahabat di sekolah yaitu Citra dan Rahel, DS sangat 

dekat dengan mereka saat di sekolah. DS berkata bahwa ia dekat dengan 

semuanya tetapi ia lebih dekat dengan Citra dan Rahel karena tempat duduk 

mereka bersebelahan. Citra dan Rahel sering sekali menceritakan masalah 

mereka kepada DS begitu pula dengan DS. DS suka saat mendengarkan cerita-

cerita sahabatnya karena dengan begitu ia dapat menjadi lebih dekat dan 

memberikan feedback atau masukan untuk sahabatnya. DS tentu saja tidak 

hanya bergaul dengan Citra dan Rahel, DS bergaul dengan semuanya. DS dikenl 

sebagai pribadi yang ramah dan easy going sehingga banyak teman-teman 

menyukainya. DS juga anak yang suka bercanda dan dapat membuat lingkungan 

semakin lebih hidup. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor paling dominan yang mempengaruhi interaksi sosial DS adalah faktor 

simpati, karena DS mampu membangun hubungan yang baik dengan teman-

temannya dan kehadiran DS dalam lingkungannya membuat hubunga 

pertemanan semakin seru dan ramai. Meskipun DS mempunyai 2 sahabat ia 

juga tidak menutup dir untuk berteman dengan yang lain. DS pun sering bercerita 

juga dengan teman-teman diluar Citra dan Rahel. 
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Gambar 4.02. Interaksi Sosial Pada Remaja di Panti Asuhan Subjek 2 (DS) 

 

 

Interaksi Sosial DS 

- Interaksi sosial dikategorikan baik 

- Faktor yang dominan adalah faktor simpati 

 

DS tinggal di Panti Asuhan 

- Memiliki keterbatasan ekonomi dalam keluarga 

- Ayah sudah meninggal dunia (yatim) 

- Ibu meninggalkan DS dan keluarga 

Faktor Imitasi 

- Sempat ‘rewel’ waktu masuk panti  
asuhan 

- Tidak ingin berpisah dengan 
ayahnya 

- Mulai bisa beradaptasi di 
lingkungan baru 

- Pernah melanggar peraturan di 
panti asuhan 

- Menyesal akan perbuatannya dan 
tidak mengulangi lagi 

- Hubungan baik dengan teman-
temannya 

 

Faktor Identifikasi 

- Mengambil nilai-nilai dari 
buku biografi yang dibaca 

 

Faktor Sugesti 

- Mengambil keputusan sendiri 
mau masuk jurusan apa 

- Adanya pandangan untuk 
menjadi pengusaha dimasa 
depan 

 
 

 

 

Faktor Simpati 

- Mau berteman dengan siapa 
saja 

- Dekat dengan siapa aja  
- Adanya rasa peduli kepada 

teman/ sahabat ketika 
sedang ada masalah 

- Adanya pemberian nasihat/ 
masukan kepada sahabat/ 
teman yang sedang 
mengalami masalah 
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c. Subjek 3 

1) Identitas Subjek 

Nama Inisial   : IM 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia (saat ini)   : 17 tahun 

Lama Tinggal di Panti Asuhan: 3 tahun 

2) Hasil Observasi 

Wawancara bersama subjek IM dilakukan sebanyak 2 kali. Saat sampai 

di Panti Asuhan Tanah Putih, peneliti disambut oleh pimpinan panti asuhan yaitu 

Pak Yakub dan dipersilakan untuk duduk dan menunggu disebuah ruangan 

sambil menunggu subjek datang. Saat wawancara pertama dan kedua, subjek 

selalu berpakaian rapi dan sopan namun terkesan santai. Ia menggunakan kaos 

santai berwarna putih dan celana pendek. Subjek terlihat sehat dan baik-baik 

saja saat proses wawancara. Subjek juga kebetulan saat itu sedang tidak sibuk 

karena sekolah sedang libur. 

Karena peneliti sebelumnya tidak pernah bertemu dengan IM, maka 

peneliti harus membangun rapor terlebih dahulu. Setelah rapor mulai terbangun, 

peneliti mulai untuk melakukan wawancara. Peneliti juga sesekali menanggapi 

jawaban dengan bercanda agar suasana tidak menjadi tegang. Wawancara yang 

dilakukan cenderung santai dan tidak tegang. Subjek juga melakukan kontak 

mata dengan peneliti dan sesekali tertawa. 

3) Hasil Wawancara dengan Subjek IM 

 Kehidupan di Panti Asuhan 

IM tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih dari sejak 3 tahun yang 

lalu. IM berasal dari Temanggung. Sewaktu IM berusia 5 tahun, sang ayah pergi 
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merantau ke Medan mencari pekerjaan karena tuntutan ekonomi namun setelah 

itu tidak pernah kembali lagi dan dikabarkan sang ayah menikah kembali di 

Medan. Lalu Sebelum IM tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, IM sempat 

tinggal di Panti Asuhan Betlehem Temanggung lalu IM di pindahkan ke 

Semarang dikarenakan ibunya pergi untuk bekerja ke Jakarta. Awalnya adik dari 

IM yang duluan ke Semarang dan akhirnya IM menyusul setelah dia di keluarkan 

dari Panti Betlehem. IM dikeluarkan dari Panti Asuhan Betlehem karena 

ketahuan pacaran disana. 

Waktu IM mulai pindah ke Semarang, awalnya ia merasa kesepian 

karena terbiasa dengan kehidupan desa di Temanggung berbeda dengan kondisi 

di Semarang. Namun tidak butuh waktu lama untuk IM membangun relasi dan 

pertemanan baru di Semarang. 

 Kehidupan di Sekolah 

Subjek saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK Theresiana 

Semarang, IM duduk di kelas 11. IM setiap hari selalu berangkat sekolah diantar 

oleh Pak Yakub (pimpinan PAK Tanah Putih). IM mengambil jurusan Analis 

Kesehatan di SMK Theresiana. Awalnya, IM ingin masuk jurusan Tata Boga di 

salah satu SMK di Semarang, namun Bu Rachel (alm.) tidak mengijinkan dan 

meminta IM untuk masuk di jurusan yang tidak terlalu banyak pengeluaran. 

Awalnya IM tidak menyetujui namun akhirnya ia mau untuk masuk di Analis 

Kesehatan. IM merasa ia tidak menjalankan hidup sesuai passionnya sehingga ia 

merasa agak kurang nyaman. IM sangat suka memasak, dan sangat suka 

bernyanyi. Menurut IM peraturan-peraturan di jurusan analis kesehatan juga 

ketat di bandingkan sama jurusan yang lainnya. Saat ini IM mengikuti 

ekstrakurikuler badminton di sekolahnya.  
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 Faktor imitasi 

Saat pertama IM masuk ke panti asuhan, ia sempat merasa kalau ia tidak 

mempunyai teman dan merasa kesepian karen perbedaan suasana antara 

Temanggung dengan Semarang, IM selalu berkumpul dengan kedua adiknya 

karena mereka belum mempunyai teman disana, akan tapi perasaan itu hanya 

berlangsung di awal saja, selanjutnya IM dapat berbaur dengan teman-teman 

yang lain. IM merasa senang karena bertemu dengan teman-teman lain di panti 

asuhan dan mulai mengenal satu sama lain. Meskipun tidak dipungkiri IM juga 

pernah merasa kesal akibat beberapa teman yang suka bertindak seenaknya. IM 

juga merasa kesal karena peraturan panti asuhan yang dirasa sangat ketat, 

seperti peraturan tidak menggunakan handphone kecuali sangat dibutuhkan, 

padahal dulu IM bisa menggunakan handphone saat weekend. Selain itu hal lain 

yang membuat IM kesal adalah panti asuhan melarang anaknya untuk pacaran. 

Dulu pernah IM melanggar peraturan tentang handphone, namun akhirnya dia 

ditegur dan menyesali perbuatannya, akan tetapi terkadang dia masih meminjam 

handphone temannya (yang kebetulan membawa handphone) secara diam-diam. 

IM juga merasa peraturan yang ada di jurusan analis kesehatan jauh lebih 

ketat dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya. Meskipun demikian, IM 

dapat menaati semua peraturan yang ada di sekolah bahkan ia menjadi ranking 

2 di kelasnya. 

 Faktor sugesti 

IM meneceritakan bahwa ia mempunyai hobi menyanyi. IM menyukai 

banyak aliran lagu. Dulu IM sangat ingin masuk ke SMK Tata Boga namun Bu 

Rachel (alm.) meminta IM untuk masuk ke Theresiana karena lulusan disana 

akan lebih banyak dicari. Meskipun akhirnya ia bisa menerima, terkadang IM 
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masih susah mencerna pelajaran-pelajaran tertentu. IM berencana ingin kuliah 

dan kerja setelah lulus nanti. IM suka membaca profil-profil pengusaha, hal itu 

membuat IM berpandangan bahwa menjadi pengusaha itu hal yang bagus. IM 

bercita-cita untuk menjadi seorang peternak suatu hari nanti. IM ingin menjadi 

peternak di Temanggung karena ia melihat adanya potensi untuk berternak 

disana, salah satunya adalah peternak sapi.  

 Faktor identifikasi 

IM tidak memiliki sosok yang dikagumi, namun ia suka belajar dari orang 

lain, IM mengambil pelajaran/ nilai yang positif apa yang bisa ia ambil dan 

kemudian ia jadikan motivasi untuk dirinya sendiri. Biasanya IM suka melihat 

profil seseorang yang menjadi pengusaha sukses melalui akun Instagram 

miliknya. IM juga sering membaca tentang artikel Sidomuncul, bagaimana usaha 

kedepannya agar dia dapat mengikuti. 

 Faktor simpati 

IM mempunyai sahabat di sekolah yaitu Indah. IM sangat dekat dengan Indah 

saat di kelas. IM berkata bahwa ia dekat dengan semuanya tetapi dengan Indah 

ia paling dekat karena mereka adalah teman sebangku. Sahabatnya sering 

bercerita tentang masalahnya. Ketika sahabatnya menceritakan masalahnya, IM 

akan memberi masukan / saran yang menurut ia baik untuk sahabatnya tersebut. 

Begitu juga dengan sebaliknya, IM pun juga sering menceritakan maalah-

masalahnya dengan kedua sahabatnya itu. Tidak hanya di sekolah, di panti 

asuhan pun IM juga berlaku demikian, jika ada temannya yang mempuyai 

masalah ia akan memberikan feedback berupa saran atau solusi untuk masalah 

tersebut.  
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4) Hasil Wawancara Triangulasi Subjek IM 

YI adalah salah satu pengasuh yang ada di Panti Aushan Kristen Tanah 

Putih. Menurut YI, IM adalah sosok anak yang baik, tidak banyak bicara dan 

ceria. IM merupakan pribadi yang senang berkumpul dengan teman-temannya, 

Meskipun dulu IM selalu sendiri dan tidak bergabung dengan teman-teman yang 

lain, hal itu dikarenakan ia belum terbiasa dengan suasana Semarang yang 

berbeda dengan suasana di Temanggung. YI juga mengatakan bahwa IM 

bercita-cita ingin menjadi peternak sapi di Temanggung karena ia ingin kembali 

lagi ke Temanggung dan membangun usaha disana. Selain itu YI juga 

mengatakan bahwa IM adalah anak yang penurut dan tidak berperilaku yang 

aneh-aneh. 

5) Intensitas Tema 

Tabel 4.05. Intensitas Tema Subjek 3 

Faktor Tema Intensitas Koding 

Imitasi Imitasi negatif ++ I1 

Imitasi positif + I2 

Identifikasi Identifikasi jasmani ++ D1 

Identifikasi rohani + D2 

Simpati Simpati respon refleks ++ S1 

Simpati intelektual + S2 

Sugesti  Auto sugesti +++ U1 

Hetero sugesti + U2 

Keterangan: 

+  : Intensitas lemah  

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi  



 

 
 

6) Matriks Antar Tema 

Tabel 4.06. Intensitas Tema Subjek 3 

 I1 I2 D1 D2 S1 S2 U1 U2 

I1 x        

I2    + x       

D1 ++ ++ x      

D2 + + + x     

S1 ++ ++ ++  ++ x    

S2 + + + + + x   

U1 +++ +++ +++ +++ +++    +++ x  

U2 + + + + +    +    + x 

Keterangan : 
              : Mempengaruhi   + : Intensitas rendah  +++ : Intensitas tinggi 

              : Saling berhubungan  ++ : Intensitas sedang 
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7) Analisis Kasus 

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa   IM tinggal di Panti 

Asuhan Kristen Tanah Putih dari sejak 3 tahun yang lalu. Saat itu IM tengah 

menempuh bangku pendidikan di kelas 2 SMP. IM sebelumnya pernah tinggal di 

Panti Asuhan Betlehem Temanggung. Lalu IM di pindahkan ke Semarang 

dikarenakan ibunya pergi bekerja ke Jakarta sebagai pengasuh di panti jompo. 

IM dikeluarkan dari Panti Asuhan Betlehem karena ia ketahuan pacaran saat 

berada disana. Peraturan disana lebih ketat dibandingkan dengan peraturan di 

Semarang. 

Subjek saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK Theresiana 

Semarang, IM duduk di kelas 11 dan masuk jurusan analis kesehatan. DS setiap 

hari selalu berangkat sekolah diantar oleh Pak Yakub (pimpinan PAK Tanah 

Putih). Saat pertama IM masuk ke panti asuhan, ia sempat merasa tidak 

mempunyai teman dan merasa kesepian, IM selalu berkumpul dengan ke dua 

adiknya dan selalu pergi kemanapun dengan kedua adiknya karena waktu itu 

mereka belum mempunyai teman. Setelah mulai mengenal lingkungan baru IM 

akhirnya bisa berbaur dengan teman-teman baru di Tanah Putih. 

IM menceritakan bahwa ia hobi bernyanyi. IM menyukai banyak aliran 

lagu. Dulu saat IM kelas 3 SMP, IM sangat ingin masuk ke SMK Tata Boga, 

namun Bu Rachel (alm.) meminta IM untuk masuk ke SMK Theresiana karena 

lulusan disana akan lebih banyak dicari orang dibandingkan masuk jursan tata 

boga. Meskipun akhirnya ia bisa menerima, terkadang IM masih mengeluh 

karena pelajaran di analis kesehatan susah. Namun berkat usahanya yang gigih, 

IM selalu mendapatkan ranking 2 di kelasnya. IM berencana ingin kuliah dan 

kerja setelah lulus nanti untuk mengumpulkan modal usaha. 
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IM tidak memiliki sosok yang dikagumi, namun dia suka belajar dari orang 

lain dengan melihat apa yang bisa dilakukan orang tersebut. Nilai yang IM ambil 

diaplikasikan ke dalam dirinya dan menjadikan hal itu sebagai motivasi dia untuk 

menjadi orang yang lebih baik lagi. 

IM mempunyai cita cita yaitu untuk menjadi peternak, dia melihat ada 

banyak peluang dalam berprofesi sebagai beternak, salah satunya adalah 

beternak sapi. IM juga sering membaca tentang artikel Sidomuncul mengenai 

bagaimana menjadi seorang pengusaha, bagaimana cara mengatasi masalah-

masalah dalam menjalankan bisnis dll.  

IM mempunyai sahabat di sekolah yaitu Indah. IM sangat dekat dengan 

Indah saat di kelas karena kebetulan mereka adalah teman sebangku. Indah 

kebetulan adalah ranking 1 di kelasnya, sedangkan IM ranking 2 di kelasnya. 

Ketika ada kesulitan, IM selalu bertanya kepada Indah begitu juga dengan 

sebaliknya. Sahabatnya ini juga sering bercerita tentang masalahnya dan ketika 

sahabatnya menceritakan masalahnya IM memberi masukan / saran yang 

menurut ia baik. IM tidak menuntut sahabatnya untuk melakukan saran dari IM 

karena menurut IM itu menjadi hak masing-masing pribadi. Dari berbagai 

penjelasan di atas dapat dikatakan faktor dominan yang mempengaruhi interaksi 

sosial IM adalah faktor sugesti dengan jenis auto sugesti. 
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Gambar 4.04. Interaksi Sosial Pada Remaja di Panti Asuhan Subjek 3 (IM)

IM tinggal di Panti Asuhan 

- Status ekonomi keluarga miskin  

- Ayah pergi meninggalkan IM dan keluarga 

- Ibu bekerja di Jakarta 

Interaksi Sosial IM 

- Interaksi sosial dikategorikan baik 

- Faktor yang dominan adalah faktor 

sugesti dengan jenis auto sugesti 

 

Faktor Imitasi 

- Sempat merasa tidak punya teman 
- Merasa tidak nyaman tinggal di 

Semarang 
- Mulai bisa beradaptasi di lingkungan 

baru 
- Pernah melanggar peraturan di 

panti asuhan saat di Temanggung 
- Dikeluarkan dan pindah ke 

Semarang 
- Hubungan baik dengan teman-

temannya dan pengasuh 
- Menjadi siswa berprestasi di 

sekolah 

Faktor Identifikasi 

- Belajar mengamati dari orang 
lain 

- Mengambil nilai-nilai yang baik 
sebagai motivasi diri 

 

Faktor Sugesti 

- Mengambil keputusan sendiri 
mau menjadi apa 

- Melihat profil pengusaha dan 
meyakinkan diri bahwa ia ingin 
menjadi pengusaha 

 
 

 

 

Faktor Simpati 

- Mau berteman dengan siapa 
saja 

- Adanya pemberian nasihat/ 
masukan kepada sahabat/ 
teman yang sedang mengalami 
masalah 

 

 


