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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01.     Rangkuman Hasil Seluruh Subjek 

 Penelitian ini berfokus pada faktor dominan apa yang paling 

mempengaruhi subjek dalam interaksi sosialnya. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi dapat ditarik 

hasil mengenai faktor-faktor dominan interaksi sosial pada remaja yang dittipkan 

di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang. 

GD, DS, dan IM adalah subjek yang tinggal di Panti Asuhan Kristen 

Tanah Putih. GD sudah tinggal di panti asuhan selama 8 tahun, sedangkan DS 

selama 11 tahun dan IM selama 3 tahun. Saat ini ketiganya sedang duduk di 

bangku kelas 11 dan masuk sekolah kejuruan. Pada awalnya, ketiga subjek 

sama-sama tidak mau dan tidak nyaman saat harus pindah ke panti asuhan 

karena mereka tidak ingin berpisah dengan keluarganya. 

 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 ditolerir. Selain 

itu GD adalah anak yang mudah menyesali perbuatannya. GD suka bermain 

dengan make-up dan ia tidak melarangnya asal hal itu tidak membuat GD lupa 

akan kewajibannya. GD terkesan anak yang jutek dan galak tetapi GD 

sebenarnya adalah pribadi yang baik dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. 

 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-
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teman barunya di panti asuhan. DS bercita-cita ingin menjadi pengusaha dan 

menciptakan produk yang belum ada di pasaran oleh karena itu ia giat belajar. 

DS adalah anak yang tingkat emosinya masih tinggi. 

 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. IM bercita-cita ingin menjadi peternak sapi di 

Temanggung karena ia ingin kembali lagi ke Temanggung dan membangun 

usaha disana. IM adalah anak yang penurut dan tidak berperilaku yang aneh-

aneh. Berikut adalah tabel intensitas tema ketiga subjek yang berbeda-beda: 

Tabel 5.01. Intensitas Tema Ketiga Subjek 

Faktor Tema Intensitas 

Subjek 1 

(GD) 

Subjek 2 
(DS) 

Subjek 3 
(IM) 

Imitasi Imitasi negatif + + ++ 

Imitasi positif ++ ++ + 

Identifikasi Identifikasi jasmani + + ++ 

Identifikasi rohani +++ ++ + 

Simpati Simpati respon 
refleks 

+ +++ ++ 

Simpati intelektual ++ +++ + 

Sugesti  Auto sugesti + ++ +++ 

Hetero sugesti ++ + + 
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5.02.      Pembahasan 

 Salah satu tugas perkembangan remaja adalah menjalin relasi dengan 

teman sebayanya, namun tidak semua remaja bisa menjalin interaksi yang baik 

dengan lingkungannya, terutama remaja yang tinggal di panti asuhan. Hartini  

(2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa anak yang tinggal di panti 

asuhan mengalami banyak problem psikologis seperti kepribadian inferior, pasif, 

apatis, menarik diri, mudah putus asa, penuh ketakutan dan kecemasan yang 

dampaknya remaja tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Kenyataannya, 

interaksi sosial mempunyai peranan yang penting untuk perkembangan sosial 

remaja di masa selanjutnya karena dengan memiliki kemampuan interaksi yang 

baik maka kelak remaja akan mudah dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya (Santrock, 2007). Ketiga subjek adalah remaja yang tinggal 

di panti asuhan dan mereka bisa dikatakan memiliki kemampuan interaksi sosial 

yang baik. Hal ini justru berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hartini.  

 Dalam interaksi sosial, ada empat faktor yang memengaruhi yaitu faktor 

imitasi, faktor identifikasi, faktor simpati dan faktor sugesti. Pada penelitian ini, 

masing-masing subjek memiliki faktor imitasi dalam interaksi sosialnya. Faktor 

imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau juga mengikuti perilaku 

orang lain (dalam Suhartini, 2016). Meskipun ketiga subjek memiliki faktor ini, 

ketiganya memiliki intensitas yang berbeda-beda dan bisa dikatakan tidak begitu 

memengaruhi interaksi sosial mereka. Ketiga subjek ini juga memiliki persamaan 

dalam faktor imitasi yaitu ketiga subjek tersebut terlihat ada perubahan menuju 

arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan saat awal mereka tinggal di panti 

asuhan. 
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 Selain itu, faktor identifikasi pada ketiga subjek juga memiliki intensitas 

yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini membuat ketiga subjek memiliki 

kekhasannya masing-masing. Salah satu subjek dominan pada faktor identifikasi 

dengan jenis identifikasi rohani. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosial 

Bandura yang mengatakan bahwa inti dari belajar melalui observasi adalah 

modelling yang tidak hanya sekedar meniru tingkahlaku orang lain namun lebih 

mendalam karena melibatkan proses kognitif (dalam Alwisol, 2014. H.183). Arti 

dari faktor identifikasi sendiri adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri 

untuk menjadi sama dengan orang lain, baik secara jasmani maupun rohani 

(Ahmadi, 2007, h.52). Faktor ini sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan 

imitasi. Identifikasi sendiri berawal dari kesukaan dan kebiasaan seseorang 

terhadap yang akan ia identifikasi, dan kemudian memainkan peran seperti orang 

tersebut (Astiningsih, 2016). Hal ini terjadi kepada ketiga subjek. masing-masing 

dari subjek memiliki sosok yang ingin mereka identifikasi namun yang 

membedakan disini adalah media dan cara mereka mengidentifikasi sosok 

tersebut. Ketiga subjek mengambil nilai-nilai yang positif dari sosok yang mereka 

identifikasi dan diterapkan dalam kehidupan mereka. 

 Faktor yang memengaruhi interaksi sosial selanjutnya adalah faktor 

simpati. Faktor simpati adalah suatu proses dimana seseorang merasa tertarik 

dengan orang lain dan perasaan memegang penting dalam faktor ini (Ahmadi, 

2007, h.52). Faktor ini memiliki dua jenis yaitu simpati respon refleks dan simpati 

intelektual. Ketiga subjek juga dipengaruhi faktor ini namun hanya satu subjek 

yang memiliki faktor simpati yang dominan.  Subjek memiliki rasa simpati kepada 

teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, bahkan ketiga subjek juga 
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sering memberikan nasihat dan masukan kepada teman-teman yang 

menceritakan masalahnya kepada subjek.  

 Faktor yang lainnya adalah faktor sugesti. Faktor sugesti berlangsung 

ketika seseorang menerima sebuah pandangan atau sikap dari dirinya atau dari 

orang lain (Ahmadi, 2007)). Faktor ini juga memiliki dua jenis yaitu auto sugesti 

dan hetero sugesti. Auto sugesti adalah ketika sugesti datang dari diri sendiri, 

sedangkan auto sugesti adalah ketika sugesti datang dari orang lain. Ketiga 

subjek juga memiliki faktor ini terutama pada faktor auto sugesti, hal ini terlihat 

dari ketiga subjek yang sudah punya pandangan dalam diri kelak ingin menjadi 

apa dan melakukan apa tanpa, namun hanya satu subjek yang dominan pada 

faktor ini.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor 

dominan yang memengaruhi interaksi sosial pada ketiga subjek berbeda-beda. 

Walaupun ketiga subjek tinggal di panti asuhan, mereka sudah dapat melakukan 

interaksi sosial dengan baik dan dapat menjalankan kehidupannya dengan 

normal meskipun tetap ada kendala, mereka mampu mengatasi kendala yang 

ada. 

5.03.    Keterbatasan Penelitian 

Selama melakukan wawancara, peneliti menyadari beberapa kelemahan. 

Kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh peneliti adalah observasi hanya 

dapat dilakukan saat wawancara dan beberapa kegiatan subjek saat bersama 

peneliti. Hal ini dikarenakan jadwal subjek yang padat sehingga peneliti dan 

subjek jarang bisa bertemu. 
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Alasan subjek tinggal di Panti Asuhan 

- Memiliki keterbatasan ekonomi dalam keluarga (Subjek GD, DS, IM) 

- Ayah sudah meninggal dunia (Subjek GD, DS) 

- Ibu meninggalkan keluarga (Subjek DS) 

- Ibu bekerja di luar kota (Subjek GD, IM) 

Faktor Imitasi 

- ‘Minder” waktu masuk panti asuhan 
(Subjek GD, DS, IM) 

- Merasa tidak punya teman (Subjek IM) 
- Merasa tidak nyaman tinggal di 

Semarang (Subjek IM) 
- Melanggar peraturan karena merasa 

peraturan terlalu ketat (Subjek GD, 
DS, IM) 

Interaksi Sosial Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan  

 

Faktor Identifikasi 

- Mengambil nilai-nilai postif dari orang 
lain yang kemudian dijadikan acuan 
untuk diri sendiri agar bisa menjadi 
remaja yang seperti itu. Pengambilan 
nilai dari film, sosok idola, buku 
biografi dan pengamatan di lingkungan 
sekitar (Subjek GD, DS, IM) 

Faktor Sugesti 

- Adanya pengambilan keputusan sendiri 
terhadap sesuatu, misalnya ingin menjadi 
apa, ingin mengambil jurusan apa, ingin 
berprestasi di sekolah (Subjek GD, DS, 
IM) 

 
 

Faktor Simpati 

- Mau berteman dengan siapa saja 
(Subjek GD, DS, IM) 

- Adanya rasa peduli kepada sahabat 
ketika sedang ada masalah (Subjek GD, 
DS, IM) 

- Adanya pemberian nasihat/ masukan 
kepada sahabat/ teman yang sedang 
mengalami masalah (Subjek GD, DS, 
IM) 

 
 


