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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Persiapan Penelitian 

4.1.01 Orientasi Kancah  

Pada penelitian diawali dengan penetapan kancah penelitian, untuk 

membatasi situasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian tentang 

penyesuaian diri wanita pasca bercerai yang dilakukan di Kota Semarang.  

Subyek penelitian adalah empat orang wanita yang telah telah 

bercerai dengan pasangannya. Usia empat orang subjek adalah, subjek 

satu berusia 27 tahun, subjek dua berusia 39 tahun, subjek ketiga berusia 

39 tahun dan subjek keempat berusia 27 tahun. Pekerjaan subjek 1 dan 2 

adalah wiraswasta dan subjek 3 dan 4 adalah penyanyi. Ke empat subjek 

berpendidikan SMA. Subjek pertama beralamat di Pucang Gading. 

Subjek pertama tinggal bersama adik peremuan, anak laki-lakinya dan 

orang tuanya. Subjek kedua beralamat di Jalan Cinde Selatan RT 02 RW 

08 Jomblang Selatang. Subjek kedua tinggal bersama dua orang anak 

laki-laki, satu anak perempuan dan orang tuanya. Subjek ketiga 

beralamat di jalan Jalan Karangnias 3 RW 03.  Subjek ketiga tinggal 

bersama 2 orang anak laki-lakinya dan satu anak perempuannya dan 

masih mengontrak. Subjek keempat beralamat di Jalan Ceblok 5b Gajah 

Semarang. Subjek keempat tinggal bersama satu orang anak laki-lakinya. 

Keempat subjek adalah single parent yang sudah bercerai dengan 

pasangan selama 1,5 tahun dan berperan ganda sebagai tulang 

punggung keluarga. Keempat subjek ini juga tergolong dalam kelas 
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menengah dan kelas ke bawah. Pada subjek 1 dan 2 masih 

tergolong kelas menengah, dan pada subjek 3 dan 4 masuk dalam 

kategori kelas ke bawah. Kategori tersebut didasar pada pekerjaan 

subjek.  

Ke empat subjek didapatkan dari hasil rekomendasi kenalan 

peneliti. Observasi dan wawancara singkat dilakukan dengan calon 

subyek dirumah masing-masing. Dengan demikian subyek yang dipilih 

sudah memenuhi karakteristik yang sesuai dan akan dieksplorasi ke 

dalam penelitian ini.  

4.2. Pengumpulan Data  

Peneliti melakukan persiapan dengan survei dan meminta izin 

kepada ke empat subyek wanita di tempat tinggal masing-masing.  

1. Survei  

Survei telah dilakukan sejak 8 Mei 2018 dimaksudkan untuk 

mendapatkan 4 orang wanita yang sesuai dengan masalah dalam  

penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti meminta bantuan dari kenalan subyek 

sehingga mendapatkan informasi mengenai bagaimana kehidupan 

penyesuaian diri wanita pasca bercerai. Peneliti mendatangi ke empat 

rumah subjek sesuai dengan rekomendasi kenalan sehingga dapat 

melihat langsung kondisi subjek dan tempat tinggal subjek serta 

lingkungannya. Survei dilakukan sesuai dengan kesepakatan peneliti 

dengan subjek.  

2. Perizinan  

Penelitian penyesuaian diri wanita pasca bercerai ini dilakukan 

berdasarkan kesepakatan dengan empat orang wanita dan secara tertulis 
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menjadi bukti bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi subyek dalam 

penelitian ini.  

3. Perlengkapan Penelitian  

a. Wawancara  

Sebelum mengadakan wawancara, peneliti terlebih dahulu 

menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan tentang hal-hal 

yang akan digali dari subyek penelitian. Pedoman wawancara yang 

dijadikan acuan yaitu indentitias subjek, latarbelakang subjek, latar 

belakang peristiwa perceraian, masalah setelah perceraian, proses dari 

penyesuaian diri, faktor-faktor penyesuaian diri, penyesuaian yang baik 

dan buruk. Pedoman wawancara tersebut bersifat terbuka sehingga 

memungkinkan subyek dan peneliti untuk mengungkap permasalahan 

lebih mendalam. Jawaban dari subyek akan langsung di cacat secara 

manual dan direkam sehingga mendapatkan informasi yang lengkap.  

b. Observasi  

Data yang didapatkan dari hasil observasi dapat digunakan sebagai 

pelengkap data untuk wawancara. Hal yang diobservasi adalah kondisi 

fisik subjek, penampilan subyek, kondisi tempat tinggal dan lingkungan 

subjek, ekspresi subjek saat melakukan wawancara, bagaimana 

keseharian subjek. Teknik pencatatan observasi dilakukan secara manual 

pada saat wawancara subyek.  

4.3. Pengumpulan Data Penelitian  

4.3.01. Tabel Kegiatan Wawancara 

No Subjek Tanggal 

Wawancara 

Waktu Tempat 

  25 Januari 2019  14.00 WIB – 16.00 Rumah Subjek  
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1.  NS WIB  

  9 Februari 2019  14.00 WIB - 16.00 

WIB  

Rumah Subjek  

 

2.  

 

HN  

24 Januari 2019  

 

8 Februari 2019  

18.15– 19.30 WIB  

19.36– 20.30 WIB  

Rumah Subjek  

 

Rumah Subjek  

 

3.  

 

FF 

25 Januari 2019 

 

8 Februari 2019  

12.48 – 13.  

24 WIB  

15.45– 16.30 WIB  

Rumah Subjek  

 

Rumah Subjek  

 

4.  

 

DR  

30 Januari 2019  

8 Februari 2019  

13.37- 14.11 WIB 

14.39- 15.55 WIB  

Rumah Subjek 

Rumah Subjek 

 

4.3.02. Tabel Jadwal Wawancara Triangulasi  

No  Inisial  Tanggal Wawancara  Waktu  Tempat  

1.  PT 15 Februari 2019  14.12- 14.30 

WIB  

Rumah Subjek 

2.  ZN 19 Februari 2019  19.42- 20.00 

WIB 

Rumah Subjek 

3.  NN 8 Februari 2019  16.00-  16.30 

WIB  

Rumah Subjek 

4.   NA 8 Februari  15.55- 16.00 

WIB 

Rumah Subjek  

 

4.4.  Hasil dan Analisis Kasus Subjek I-IV 

1. Pengumpulan Data Subjek I  

Indentitas Subjek  

Nama   : NS 

Umur   : 27 tahun  

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Pucang Gading Semarang 
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Pendidikan  : SMA 

2. Hasil Observasi  

Pada tanggal 25 Januari 2019 peneliti telah melakukan wawancara 

di rumah subjek. Peneliti sampai di rumah subjek pukul 14.00 WIB sesuai 

dengan perjanjian bersama subjek. Subjek meminta wawancara agar 

dilakukan setelah pulang kerja dengan pertimbangan subjek merasa lebih 

senggang dan santai setelah pulang kerja. 

Secara umum penampilan subjek terlihat sederhana tetapi rapi. 

Subjek memiliki postur tubuh subjek memiliki tinggi 155 cm dan berat 

badannya 50 kg. Kondisi fisik subjek dalam keadaan sehat. Seharian 

subjek hanya bekerja dari pagi sampai sore, mengantar anak sekolah dan 

membantu ibunya. Kondisi anak subjek kurus dan penampilannya 

sederhan, terlihat masih terurus oleh subjek. Tempat tinggal subjek 

tergolong sederhana, tidak besar tetapi cukup untuk subjek dan orang 

tuanya. Jika dilihat kondisi rumah dan penampilan subjek beserta 

keluarga tergolong dalam kelas menengah. Hal ini juga terlihat dari  

rumah subjek yang terlihat layak untuk ditempati. Rumah subjek terdapat 

kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi sehingga aktifitas subjek di 

dalam rumah masih berjalan dengan lancar. Kondisi ingkungan tempat 

tinggal subjek tidak terlalu rame tetapi saling berdekatan dengan tetangga 

lainnya. Kondisi lingkungan subjek tidak terlalu kotor karena subjek dan 

masyarakat sekitar masih menjaga kebersihan lingkungan. Keadaan 

tempat tinggal subjek pada saat wawancara cukup tenang. Ekspresi 

subjek juga terlihat ramah saat melakukan wawancara, dan keluarga 



47 
 

 
 

subjek menyambut dengan baik kedatangan peneliti sehingga suasana 

menjadi hangat.  

Pada saat wawancara subjek masih memakai baju seragam kerja 

dan menggunakan hijab berwarna coklat karena wawancara diadakan 

setelah subjek pulang kerja. Wawancara pertama diadakan pukul 14.00 

WIB sesuai dengan kesepakatan subjek. Wawancara berjalan dengan 

lancar, subjek duduk sendiri sambil mengawasi anaknya yang sedang 

bermain.  

Selama proses wawancara subjek menjawab dengan relatif lancar 

dan suara yang jelas. Subjek tampak santai menjelaskan bagaimana 

peristiwa perceraiannya dengan suami dan bagaimana ia menyesuaikan 

diri dengan keadaan barunya pasca bercerai. Subjek juga sesekali terlihat 

meneteskan air mata saat menjelaskan bagaimana proses kehidupannya 

setelah bercerai dengan suami.  

Pada akhir wawancara, subjek berpamitan karena ada pekerjaan 

rumah yang harus diselesaikan karena subjek harus bergantian dengan 

ibunya untuk mengurus dan menjaga anaknya, sehingga penulis segera 

berpamitan dengan subjek dan mengucapkan terimakasih.  

Wawancara kedua berlangsung pada tanggal 9 februari 2019. 

Seperti sebelumnya peneliti sampai di rumah subjek pukul 14.00 WIB. 

Pada pertemuan kedua subjek terlihat lebih santai dan tidak canggung 

dengan kedatangan peneliti, ketika melakukan wawancara subjek juga 

mulai terbuka dengan cerita masalah-masalah kecil yang sedang ia 

hadapi. Subjek mulai terbuka dalam menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh peneliti. 
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Menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, subjek 

adalah orang yang sopan dan menghargai orang lain, hal ini terlihat 

subjek selalu fokus dalam mendengar dan menjawab pertanyaan namun 

tetap santai. Penampilan subjek sesuai dengan pekerjaan dan tempat 

tinggalnya, artinya tidak berbeda dari realita yang sebenarnya. 

Keseharian subjek juga sesuai dengan wanita pada umumnya, yaitu 

bekerja, mengurus anak dan membantu orang tuanya. Subjek juga tidak 

ramah dengan masyarakat sekitar karena tidak terlihat saling menyapa 

saat subjek melewati tetangga sekitar. Kehidupan subjek juga tergolong 

sederhana karena terlihat dari penampilan dan kondisi rumah subjek. 

Subjek juga orang yang terbuka,  hal ini terlihat bahwa subjek menyambut 

peneliti dengan apa adanya tanpa ada sesuatu yang ditutupi.  

3. Hasil Wawancara dengan Subjek I  

  a. Latar Belakang Subjek 

Subjek lahir di Lawu Sulawesi Selatan pada tanggal 6 September 

1991 dan subjek sekarang berusia 27 tahun. Subjek adalah anak pertama 

dari tiga bersaudara. Subjek berasal dari Sulawesi Selatan dan sekarang 

berdomisili di Semarang yang beralamat di Pucang Gading Semarang. 

Subjek tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya. 

Subjek tinggal bersama orang tuanya karena ia sudah bercerai dengan 

suami. Subjek menikah dengan suami selama empat tahun dan cerai 

dengan suami selama satu setengah tahun. Subjek menyelesaikan 

pendidikan hanya sampai SMA dan sekarang subjek bekerja di salah satu 

toko roti di daerah Telogo Sari Semarang. Subjek juga memiliki 

pengasilan tambahan berupa online shop. Subjek juga memiliki satu anak 
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laki-laki yang berusia lima setengah. Sebelum tinggal di Pucang Gading 

Semarang, subjek tinggal di daerah Tentara Pelajar tetapi karena 

tempatnya kecil maka subjek dan keluarga memutuskan pindah ke 

Pucang Gading.  

b. Latar Belakang Peritiwa perceraian 

Subjek sudah lama mengenal suaminya dan akhirnya subjek 

memutuskan menikah dengan suami. Pernikahan subjek sudah menjalani 

pernikahan selama empat tahun bersama suami dan dikaruniai satu 

orang anak laki-laki yang sekarang berusia lima tahun lebih. Selama 

berumah tangga dengan suami subjek sering bertengar dengan suami. 

Tidak hanya itu, subjek juga sering mengalami KDRT ( kekerasan dalam 

rumah tangga ) ketika subjek dan suami ada masalah. Subjek juga tidak 

diberi nafkah saat anak masih berusia tiga bulan subjek. Pada awalnya 

subjek selalu memberikan maaf dan kesempatan pada suami agar suami 

dapat berubah, namun suami tidak pernah berubah dan tidak pernah 

memberikan nafkah.  

Subjek merasa lelah dan sakit hati dengan sikap suami hingga 

akhirnya subjek memutuskan untuk mengugat cerai suami. Saat subjek 

memutuskan untuk bercerai, awalnya ia tidak memberitahu orang tuanya, 

namun seiring berjalannya waktu subjek akhirnya memberitahu orang 

tuanya. Pada awalnya saat orang tua subjek kaget ketika mengetahui 

keputusan subjek, namun karena subjek sudah menjelaskan 

permasalahan yang terjadi maka orang tua subjek dapat menerima.  

c. Masalah Setelah Perceraian  
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Setelah subjek memutuskan bercerai dan berpisah dengan suami ia 

kembali ke rumah orang tuanya. Subjek merasa lega setelah bercerai 

dengan suaminya tetapi ia juga memikirkan bagaimana menjalani hidup 

sebagai seorang janda. Disamping itu subjek merasa kaget dan tidak 

percaya dengan kenyataan yang terjadi pasca bercerai, yaitu subjek 

harus menjadi janda dan mencari nafkah sendiri. 

Kondisi kesehatan subjek juga sedikit memburuk setelah peristiwa 

perceraian. Subjek pusing dan mengalami penurunan berat badan tetapi 

tidak lama. Tidak hanya itu, subjek juga mengalami beban pikiran karena 

masalah yang ia hadapi pasca bercerai. Masalah tersebut adalah 

penghasilan yang pas-pasan sehingga tidak ada sisa uang untuk 

ditabung dan harus memberikan sedikit uang untuk orang tuanya. Subjek 

merasa banyak masalah yang terjadi selama satu tahun terakhir ini. 

Subjek memikirkan bahwa ia harus membiayai kebutuhan anak dan 

memberikan uang pada orang tuanya.  

Subjek merasa bahwa ia benar-benar kehilangan suami sebagai  

rekan hidup dan partner hidup. Subjek seringkali sedih dan murung 

dengan keadaannya sekarang dan masih mengingat suaminya. Hal ini 

terlihat subjek sering murung dan melamun pada saat jam kerja, 

pemicunya adalah ia belum bisa move dari masa lalu tetapi ia juga 

trauma dengan suaminya. Jadi seperti ada kebinggungan di dalam 

pikirannya sehingga menyebabkan emosinya tidak stabil.  

Setelah bercerai subyek lebih sering tidur dan menyibukkan diri 

dengan cara mengambil lembur di pekerjaannya agar lupa dengan 

masalahnya. Subjek sering sedih dan menangis dengan keadaan yang 
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dia hadapi karena banyak tekanan yang membuat dia frustasi. Subjek 

memiliki kekuatiran akan kehidupannya tanpa seorang suami tetapi disatu 

sisi ia masih trauma dengan mantan suaminya. Subjek mengakui bahwa 

masalah terberatnya adalah keuangan karena dulu penghasilan bisa 

digunakan bersama-sama, tetapi sekarang ini ia harus membiayai 

kebutuhan hidup sendiri. Tidak hanya itu, subyek harus membesarkan 

sendirian. Subjek juga sedih karena tidak bisa menjaga anaknya selama 

24 jam karena ia harus bekerja, apalagi jika anaknya sakit ia merasa 

anaknya kurang kasih sayang dari ibunya. 

Setelah peristiwa tersebut subjek mengalami kesulitan untuk 

melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh suami seperti 

mengangkat galon, subjek biasanya meminta bantuan ayahnya dan 

tetangga. Ditambah lagi setelah bercerai subjek merasa agak minder dan 

malu dengan status barunya dan ia tidak ingin berkomunikasi dengan 

teman atau lingkungan sekitar, karena jika berkumpul dengan mereka 

akan mengingatkan ia pada masa lalu dan subjek menjadi sakit hati 

kembali. Di saat subjek sedang lelah dengan pekerjaannya kadang 

subjek ingat suami, ia membayangkan jika ada suami disisinya itu dapat 

membantu untuk menyelesaikan masalah. Subjek merasa membutuhkan 

sosok suami sebagai tempat sharing dan kasih sayang, namun pada 

kenyataannya sekarang sudah tidak ada.  

Disamping itu subjek juga merasa iri jika melihat teman-temannya 

dapat hidup rukun dan bahagia bersama suaminya tetapi ia tidak bisa. 

Keadaan yang dialami subjek merupakan pengalaman buruk baginya. 

Subjek belum bisa menerima sepenuhnya keadaan yang ia hadapi. 
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Setelah peristiwa perceraian itu subjek merasa menjadi beban bagi orang 

tua. Konidisi ayah subjek yang temperamental juga menjadi tekanan  bagi 

subjek, sehingga membuat subjek tidak terbuka dengan orang tuanya. 

Subjek lebih banyak menceritakan masalahnya kepada sahabatnya agar 

tidak membuat sang ayah pikiran, hal ini dikarenakan jika ayah subjek 

tahu masalahnya maka sang ayah akan kembali mengungkit masa lalu 

sehingga keadaan keluarga menjadi tidak kondusif. Oleh sebab itu, 

subjek biasanya akan meminta bantuan sahabatnya apabila sedang 

mengalami kesusahan.  

Subjek belum mampu bangkit dari masa lalu yang membuat 

hidupnya menjadi menderita. Subjek hanya ingin membesarkan dan 

membuat anaknya bahagia, walaupun ada harapan dari subjek untuk 

memiliki pasangan lagi tetapi pasangan yang dapat menerima ia apa 

adanya.  

d. Proses Penyesuaian Diri 

Dalam proses penyesuaian diri, subjek 1 belum sepenuhnya 

menerima perceraiannya. Subjek belum memiliki insight (pandangan) 

terhadap realita yang dihadapi sehingga sikapnya menjadi tidak realistis 

terhadap keadaan. Subjek juga belum mampu memahami realita yang 

terjadi pada dirinya sehingga subjek belum dapat menerima dan menilai 

suatu masalah di luar dirinya secara obyektif dengan pertimbangan 

perasaan yang rasional. Hal ini terbukti dari pernyataan dan ekspresi 

subjek yang masih mengingat dan menginginkan masa lalu ( belum move 

on ).  
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Subjek 1 juga belum memiliki self knowledge pada dirinya sehingga 

subjek tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyesuaikan diri terhadap 

keadaan barunya. Hal ini terbukti dari pernyataan subjek yang tidak tahu 

kapan dirinya dapat menyesuaikan diri terhadap keadaannya sekarang. 

Kepercayaan diri yang belum terlihat pada diri subjek juga menyebabkan 

subjek bertindak tidak luwes, tidak dinamis dan kaku. Hal ini terbukti 

bahwa subjek menutup diri dari lingkungan masyarakat karena malu 

terhadap status janda. Subjek juga memilih untuk tidak berhubungan 

dengan beberapa teman di lingkungan kerjanya karena kuatir dan takut 

apabila teman-temannya membahas perceraiannya.  

Subjek 1 juga belum memiliki pengendalian diri yang baik karena 

subjek belum mampu merespon frustasi, konflik dan stress secara sehat, 

wajar dan professional. Hal ini terbukti bahwa subjek sedih dan murung 

terhadap keadaannya. Hal ini dipicu karena tuntutan ekonomi yang 

dihadapi subjek. Subjek juga masih sering mengingat mantan suaminya 

sehingga hal tersebut sering membuat emosinya tidak stabil. Subjek juga 

belum mampu mengendalikan emosinya secara professional. Hal ini 

terlihat ketika wawancara berlangsung subjek sering menangis. Subjek 

terlihat dirinya sangat menderita setelah bercerai dengan suami.  

Terhambatnya proses penyesuaian diri subjek 1 karena dipengaruhi 

faktor kondisi jasmani, subjek sering sekali pusing setelah bercerai. 

Kondisi psikologis subjek juga sangat buruk karena subjek mengalami 

tekanan ekonomi, keluarga dan anak sehingga sering membuatnya 

frustasi. ekonominya yang tidak stabil pasca bercerai membuat subjek 

harus membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan anak dan 
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keluarga. Mengingat saat ini subjek tinggal bersama orang tuanya 

sehingga subjek harus membagi uang untuk orang tua. Tuntutan tersebut 

sering mengakibatkan subjek sedih, murung dan menangis sehingga hal 

tersebut sering mengakibatkan subjek terpuruk dengan keadaan. 

Persoalan tersebut memicu subjek selalu ingat masa- masa bersama 

suami yang di mana beban dulu tidak seberat sekarang, tetapi disatu sisi 

subjek juga trauma dengan sikap suaminya sehingga emosinya menjadi 

tidak stabil. Subjek I juga belum memilki kematangan intelektual yang 

baik karena belum mampu berfikir dan bertindak secara logis terhadap 

realita yang ada dengan berbagai pertimbang dan konsekuensi logis. Hal 

ini terbukti bahwa subjek memiliki keyakinan untuk dapat menyesuaikan 

diri agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  

Proses penyesuaan diri subjek juga terhambat karena faktor 

keluarga, subjek tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari orang tua 

karena mengingat ayah subjek yang temperamental membuat subjek 

menjaga jarak dengan orang tuanya. Subjek justru lebih dekat dengan 

sahabatnya karena ia merasa nyaman dengan temannya, ini terbukti dari 

pernyataan teman subjek. Subjek juga memiliki pemikiran bahwa 

lingkungan  masyarakat tidak mendukungnya dalam proses penyesuaian 

diri karena muncul ketakutan subjek mengenai pandangan buruk 

masyarakat terhadapnya.  

e. Penyesuaian diri yang Efektif dan tidak Efektif 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek 1 mengenai 

penyesuaian diri pasca bercerai, subjek masih belum bisa menerima 

perceraiannya sehingga subjek belum bisa menyesuaiakan diri. Persepsi 
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subjek tidak sesuai dengan realita, hal ini terlihat pada pernyataan bahwa 

ia masih mengingat suaminya. Subjek juga menunjukkan reaksi 

menyerang yaitu belum bisa menerima keadaan yang sebenarnya, 

terlihat subjek masih mengeluh dan sering sedih dengan keadaannya. 

Subjek juga sering melarikan diri apabila sedih dan teringat suaminya, ini 

terlihat dari pernyataan subjek yang memilih untuk lembur bekerja. Subjek 

juga enggan untuk bersosialisasi dengan teman dan masyarakat sekitar 

setelah perceraiannya. Hal ini terlihat dari ungkapan subjek yang tidak 

ingin berkomunikasi dengan rekan kerja dan masyarakat. Subjek lebih 

menjaga jarak dengan mereka. Subjek lebih memilih dekat dengan satu 

orang sahabatnya saja.  

Subjek memang sedih dan belum bisa move on  tetapi subjek masih 

tergolong memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan 

baik. Ini terlihat ketika subjek  menangis saat menjawab pertanyaan dari 

peneliti yang berhubungan dengan masa lalunya. Subjek juga masih 

memiliki gambaran diri yang positif. Hal ini terbukti karena subjek masih 

memiliki harapan untuk hidupnya, ia ingin memiliki kehidupan yang lebih 

baik dari saat ini terutama untuk menyekolahkan anaknya sampai 

kejenjang yang lebih tinggi dan membahagiakan orang tuanya. Namun 

subjek terlihat belum bisa menerima dan menghargai dirinya pasca 

bercerai karena subjek belum bisa move on dari masa lalu dan tidak ada 

niat untuk move on. Subjek juga masih mempunyai harapan untuk 

memiliki pasangan kembali yang dapat menerima ia apa adanya.  

f. Intensitas Tema Subjek I 

Table 4.03.3. Intensitas Tema Subjek I 
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No  Tema Intensitas  Koding  

1 Kondisi Jasmani  --- B1 

2 Psikologis  --- B2 

3 Kematangan intelektual  -- B3 

4 Emosional dan Motivasi  --- B4 

5 Lingkungan keluarga -- C1 

6 Lingkungan masyarakat  --- C2 

7 Kelompok sebaya +++ C3 

+   : Intensitas cukup baik 
++   : Intensitas baik   
+++    : Intensitas sangat baik  

 
-   : Intensitas cukup buruk 

--   : intensitas buruk 

---   : Intensitas sangat buruk  

Intensitas dilihat dari seringnya subjek berkata dan subjek mengeskpresikan jawaban dari 
peneliti  

 

g. Hasil Intensitas 

Hasil Intensitas menunjukkan kondisi jasmani subjek dalam 

keadaan sangat buruk pasca bercerai, subjek sering pusing dan 

mengalami penurunan berat badan. Subjek sering mengalami pusing 

yang tak kunjung sembuh pasca bercerai. Subjek juga mengalami kondisi  

psikologis yang sangat buruk pasca bercerai, subjek mengalami trauma, 

tertekan dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kehilangan peran 

suami sebagai rekan hidup. Tekanan tersebut membuat subjek sering 

frustasi dengan keadaan. Subjek juga sering sedih, murung dan 

menangis dengan keadaanya setelah bercerai, subjek belum terima 
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dengan keadaanya sehingga kondisi emosi subjek masih sangat buruk.  

Kematangan intelektual subjek tidak baik karena subjek cenderung masih 

mengingat dan menginginkan kembali ke masa lalu. Hubungan subjek 

dengan lingkungan keluarga mengalami intensitas yang buruk karena 

subjek jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, hal ini dipicu karena 

faktor ayah yang temperamental. Intensitas hubungan subjek dengan 

masyarakat juga sangat buruk. Subjek tidak pernah berkomunikasi 

dengan masyarakat karena malu terhadap status jandanya, namun 

hubungan subjek dengan teman sebayanya sangat baik karena subjek 

selalu berkomunikasi dengan baik pada temannya. 

4.  Hasil Wawancara Triangulasi 

Menurut teman subjek, subjek merupakan sosok yang pendiam dan 

tidak banyak mempunyai teman. Subjek hanya dekat dengan satu orang 

saja di tempat kerjanya. Teman subjek mengetahui jika subjek sudah 

bercerai dengan suaminya. Menurut teman subjek, subjek bercerai 

karena mengalami KDRT dan sudah hamper satu setengah tahun cerai. 

Dari hasil wawancara dengan teman subjek, subjek lebih sering bercerita 

dan meminta bantuan kepada temannya, sebab menurut temannya 

subjek tidak dekat dengan keluarganya karena ayahnya temperamental. 

Menurut teman subjek, subjek semakin menjadi pendiam setelah bercerai 

dengan suaminya. Subjek sering murung ketika bekerja dan masih 

memikirkan mantan suaminya. Subjek belum bisa move on dari masa 

lalunya sehingga itu yang membuat subjek terlihat tidak memiliki 

semangat. Subjek juga masih trauma dengan mantan suaminya.  
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Menurut teman subjek, setelah bercerai subjek mengalami banyak 

masalah terutama masalah ekonomi dan perasaan. Setelah bercerai 

subjek harus mencari uang sendiri dan membantu orang tuanya, hal ini 

karena subjek masih tinggal bersama orang tuanya. Subjek juga sering 

sedih dan murung ketika sedang bekerja. Teman subjek juga mengatakan 

bahwa subjek lebih sering bercerita dengannya apabila ada masalah dan 

perasaannya sedang sedih. Subjek lebih sering mengajak temannya pergi 

apabila sedang tertekan dan frustasi. Menurut teman subjek saat ini, 

subjek belum mampu move on dan menyesuaikan diri karena terlihat dari 

kehidupan sehari-hari subjek baik di pekerjaan dan di rumah.  
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Skema 2 
Dinamika Penyesuaian Diri Wanita pasca bercerai subjek I 
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1. Hasil Pengumpulan Data Subjek II 

a. Identitas Subjek  

Nama   : HN 

Umur   : 39 Tahun  

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat    : Cinde Selatan RT 02 RW 08 Jomblang   

Pendidikan  : SMA 

2 . Hasil Observasi  

Penampilan subjek terlihat sederhana. Pada saat wawancara 

subjek memakai baju daster berwarna merah muda. Keadaan fisik subjek 

terlihat sehat. Subjek memiliki tinggi 160 cm dan berat 67 kg. Kondisi 

anak subjek sehat da terlihat masih terurus oleh orang tuanya. Anak 

pertama subjek tidak ada di rumah karena masih bekerja, anak kedua 

subjek berada di rumah bersama dengan anak perempuan subjek yang 

masih kecil.  Kondisi tempat tinggal subjek bersih dan layak untuk di 

tempati, hanya saja jalan menuju rumah subjek cukup terjal karena 

kawasan rumah subjek berada di Semarang atas. Untuk menuju rumah 

subjek peneliti harus melewati beberapa anak tangga di rumahnya 

sehingga apabila tidak hati-hati bisa terlepelet. Kondisi ekonomi subjek 

tergolong kelas menengah, ini terlihat bahwa ayah subjek bekerja di 

perusahaan swasta dan ibu subjek memiliki usaha salon di dekat 

rumahnya, sedangkan subjek berjualan pakaian setiap hari sabtu dan 

minggu. Tempat tinggal subjek juga layak untuk di tempati. Rumah terdiri 

dari dari tiga kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Rumah 
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subjek juga tergolong cukup bersih karena subjek masih membersihkan 

rumah setiap hari. 

Kondisi lingkungan disekitar subjek tidak terlalu rame tetapi saling 

berkomunikasi dengan baik. Lingkungan disekitar subjek juga bersih 

tetapi bangunannya kurang teratur karena letak tanah bangunan yang 

berada di atas atau bukit.  

Pada saat wawancara subjek terlihat ramah dan mudah tersenyum, 

hal ini terlihat ketika subjek mengenalkan anak dan orang tuanya kepada 

peneliti sehingga suasana menjadi lebih hangat.  

Wawancara diadakan setelah sholat magrib. Subjek meminta agar 

wawancara dilakukan setelah sholat magrib yaitu pukul 18.15 WIB 

dengan pertimbangan subjek merasa lebih senggang setelah sholat 

magrib. Wawancara dilakukan di ruang tamu dan subjek sesekali 

didampingi oleh anaknya yang paling kecil. Wawancara berjalan dengan 

lancar dan sesekali subjek bermain dengan anaknya karena sang anak 

mengajak subjek untuk bergurau sebentar.  

Selama wawancara subjek menjawab relatif jelas dan suara yang 

lancar. Subjek tampak tegar ketika menjelasakan mengenai peristiwa 

perceraia yang ia alami. Subjek terlihat percaya diri ketika menjawab 

berbagai pertanyaan seputar perceraian yang ia alami dan sesekali 

subjek juga tertawa apabila pertanyaan yang ia jawab membuatnya geli.  

Pada akhir wawancara, peneliti berpamitan dengan subjek karena 

wawancara pertama telah usai. Subjek pun mengantarkan peneliti sampai 

ke depan pintu dan peneliti mengucapkan terimakasih kepada subjek atas 

ketersediaanya menjadi subjek.  
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Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019. 

Wawancara dilakukan pukul 19.36 setelah sholat Isyak dengan 

pertimbang subjek merasa lebih senggang. Saat itu subjek mengenakan 

kaos dan celana panjang. Sama pada sebelumnya, wawancara dilakukan 

di ruang tamu dan subjek menjawab pertanyaan dengan lancar. Subjek 

sudah mulai terbuka sehingga memudahkan peneliti dalam pengambilan 

informasi mengenai subjek. Setelah wawancara berakhir subjek 

mengantarkan peneliti ke depan pintu dan berpamitan, tak lupa peneliti 

mengucapkan terimakasih atas persediaannya menjadi subjek.  

3. Hasil Wawancara dengan Subjek II 

a. Latar Belakang  

Subjek lahir di Semarang pada tanggal 9 Maret 1980. Subjek 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Subjek berasal dari Kota 

Semarang dan beralamat di Jalan Cinde Selatan RT 02 RW 02 Jomblang 

Semarang. Subjek menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA saja. 

Orang tua subjek juga tinggal di alamat yang sama dengan subjek. 

Subjek dan orang tua tingga dalam satu rumah yang sama. Kedua orang 

tua subjek masih bekerja. Ayah subjek bekerja di perusahaan swasta 

Semarang dan ibunya membuka salo di dekar rumah. Subjek menikah 

dengan suami selama empat tahun dan bercerai selama satu setengah 

tahun. Subjek memiliki tiga orang anak yaitu dua orang anak laki-laki dan 

satu anak perempun. Subjek saat ini bekerja sebagai penjual pakaian 

musiman, subjek berjualan hanya pada hari libur dan acara tertentu.  

b. Latar Belakang Peristiwa Perceraian 
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Subjek ketiga ini sudah bercerai selama satu tahun dengan 

suaminya. Perceraian terjadi karena ketidakcocokan, adanya pihak ketiga 

dan adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan subjek bercerai 

dengan suami. Awal mula perceraian terjadi adalah ketika suami subjek 

pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah pada keluarga dan 

akhirnya suami  dengan sendirinya mengugat cerai subjek, sehingga 

dengan terpaksa subjek menyetujui perceraian itu.  Subjek merasa lebih 

baik bercerai dari pada tidak ada status dalam hubungannya bersama 

suami. Subjek juga menyakini bahwa perceraian ini terjadi karena adanya 

pihak mertua yang mendukung suami untuk bercerai dengannya. Subjek 

sebetulnya ingin bertemu dengan suami dan meluruskan masalah apa 

yang terjadi tetapi dari pihak suami telah menolak sehingga subjek 

merelakan untuk bercerai. Pihak orang tua subjek awalnya juga tidak 

percaya dengan perceraiannya tetapi ketika mereka mengetahui 

permasalahan yang dihadapi subjek akhirnya orang tua menyetujui 

perceraian tersebut. 

c. Masalah yang terjadi setelah perceraian  

Setelah bercerai dengan suami, subjek sedikit mengalami kondisi 

penurunan kondisi kesehatan. Subjek sering pusing dan kurang istirahat 

sehingga semua pekerjaan subjek menjadi terhambat dan tidak 

terselesaikan. Setelah peristiwa tersebut subjek juga kurang tidur karena 

ia harus mengurus bayi. Banyak permasalahan yang subjek hadapi pasca 

bercerai. Masalah utama yang dihadapi subjek adalah masalah ekonomi, 

subjek harus membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan anak-

anaknya. Mengingat bahwa pekerjaan subjek hanya dikerjakan pada saat 
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hari libur dan acara tertentu sehingga untuk saat ini subjek masih sangat 

bergantung pada orang tua. Subjek juga menyadari omset penjualannya 

tidak bisa seperti dulu karena persaingan dagang sehingga hal itu kerap 

membuat subjek menjadi frustasi. Biaya sekolah anak yang terus 

bertambah juga kerap membuat subjek harus bisa membagi uang dengan 

cerdas karena masih ada keperluan lainnya. Masalah kedua yang 

dihadapi subjek adalah kesusahan dalam melakukan pekerjaan rumah 

yang biasanya ditanggung oleh suami dan isteri, seperti mengurus anak, 

mengurus urusan rumah tangga. Subjek tidak mampu mengerjakan 

pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh suami seperti membenahi 

genting, memasang lampu dan mengambil kipas angin dan biasanya ia 

meminta bantuan kepada ayahnya atau orang lain.  

Setelah bercerai subjek merasa kecewa dan menyesal dengan 

pernikahannya terutama pada mantan suaminya. Bagi subjek suaminya 

tidak sedikitpun peduli pada anaknya terutama saat sakit. Subjek 

mengungkapkan bahwa semua masalah terjadi karena mantan suaminya, 

ia merasa hidupnya menjadi berantakan karena ulah mantan suaminya. 

Subjek merasa jengkel dan marah karena ulah mantan suami yang tidak 

bertanggung jawab pada anaknya.  

Subjek juga mengalami tekanan karena saat ini ia menjadi beban 

orang tua, subjek sering menjadi tempat pelampiasan amarah orang tua 

apabila keadaan orang tua sedang tidak baik. Jika hal tersebut sedang 

terjadi subjek memilih untuk mengalah karena ia masih membutuhkan 

orang tuanya terutama dalam ekonomi, membimbing dan membesarkan 

anak-anak. Setiap tekanan yang dihadapi subjek membuat subjek sedih 
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dan sesekali subjek sering menangis karena tidak tahan menjalani hidup 

seperti ini, namun kekuatan subjek hanya terletak di anak-anaknya 

sehingga itu yang membuatnya bangkit kembali. 

Subjek sebetulnya tidak nyaman dengan status jandanya tetapi ia 

mencoba membiasakan diri. Subjek tetap berusaha berkomunikasi baik 

dengan masyarakat sekitar. Hubungan subjek dengan teman-temannya 

jga cukuo baik karena mereka masih rekan sekerja subjek. 

d. Proses Penyesuaian Diri 

Pada tahap proses penyesuaian diri subjek 2, subjek sudah 

memiliki insight yang cukup baik karena sudah bersikap realistis terhadap  

keadaanya. Hal ini terlihat dari pernyataan subjek ketika muncul 

keinginginan untuk bertemu dengan suaminya tetapi mengurungkan 

niatnya. Subjek juga sudah dapat menerima dan menilai sesuatu atau 

permasalah di luar dirinya secara obyektif dengan pertimbangan 

perasaan yang rasional. Hal ini terlihat dari pernyataan subjek apabila 

dirinya menjadi pelampiasan amarah orang tuanya ia lebih memilih untuk 

mengalah. Subjek juga sudah dapat menerima status jandanya baik di 

lingkungan masyarat dan teman-temannya. 

Pada tahap self knowledge, subjek juga sudah memiliki respon 

pengetahuan diri yang baik. Subjek memiliki kepercayaan diri untuk 

menjalani keadaannya sebagai janda dan single parent, sehingga subjek 

tindakkan yang dilakukan subjek menjadi dinamis, luwes dan tidak kaku. 

Hal ini terlihat jika subjek tetap mau berjualan pakaian tanpa adanya 

suami yang membantu. Subjek juga yakin dapat membesarkan anak-

anaknya dengan jerih payahnya sendiri. 
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Pada respon pengendalian diri subjek belum mampu 

mengendalikan diri terhadap frustasi, konflik, stress secara sehat, wajar 

dan professional. Hal ini terlihat bahwa kesulitan ekonomi yang dialami 

subjek terus bertambah, mengingat jika penjualan baju tidak sebanyak 

dulu sehingga penghasilan subjek berkurang. Subjek juga kadang frustasi 

apabila tidak dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya, dan tertekan 

karena menjadi beban orang tua. Melalui tekanan tersebut 

mengakibatkan subjek sering mengingat keburukan mantan suaminya. 

Subjek merasa penderitaan yang ia alami akibat dari mantan suaminya. 

Hal tersebut mengakibatkan reaksi subjek menjadi jengkel, marah dan 

sakit. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan subjek ketika wawancara 

berlangsung, ekspresi subjek berubah menjadi marah dan jengkel saat 

membahas mantan suaminya. Subjek juga belum dapat mengendalikan 

emosinya saat menangis. Apabila subjek tidak dapat mengatasi 

masalahnya maka subjek akan menangis sekencang-kencangnya apabila 

tidak ada orang di rumah.  

Proses penyesuaian diri subjek dipengaruhi oleh kondisi fisik 

subjek, bagi subjek kondisi fisik yang buruk sangat menganggu 

aktifitasnya sehari-hari, sehingga menghambat penyesuaian diri subjek. 

Subjek juga masih sakit hati dengan sikap mantan suaminya. Proses 

penyesuaian diri subjek juga terhambat karena faktor psikologis yang 

terjadi padanya, subjek tertekan dengan keadaan ekonomi sehingga 

sering membuatnya frustasi. Hal tersebut dipicu apabila anak sakit dan 

membutuhkan biaya serta peran ayah untuk menjaga anaknya. 

Kematangan intelektual subjek baik, hal ini terlihat dari bagaimana subjek 
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dapat berpikir secara logis mengenai statusnya menjadi single parent. 

Hubungan subjek dengan orang tua juga cukup baik karena komunikasi 

subjek terhadap orang tua berjalan dengan lancar, sehingga 

memudahkan subjek dalam menyesuaikan diri. Hubungan subjek dengan 

masyarakat juga berjalan baik walaupun subjek belum nyaman dengan 

status jandanya tetapi subjek mencoba untuk menyesuaikan diri dengan 

pandangan masyarakat. Faktor teman sebaya juga mempengaruhi 

penyesuaian diri subjek, subjek masih berkomunikasi dengan temannya 

walaupunn mereka tahu subjek sudah menjadi janda.  

Bagi subjek melakukan penyesuaian diri pasca bercerai bukanlah 

yang mudah. Subjek mengatakan bahwa ia masih berproses menerima 

segala sesuatunya dengan ikhlas sehingga bisa memaafkan mantan 

suaminya.  

e.  Penyesuaian yang Efektif dan tidak Efektif  

Secara keseluruhan subjek sudah menerima perceraianya, namun 

subjek belum menerima dan memaafkan kesalahan suaminya sehingga 

muncul reaksi menyerang. Subjek juga beraksi bertahan, Ini terlihat ketika 

orang lain menilai subjek kuat dan bisa menjalani hidup tanpa suami 

tetapi sebetulnya subjek lemah dan berusaha menutupi setiap 

kekurangannya. Subjek sering menutupi kesedihan pada orang tuanya. 

Respon reaksi menyerang juga dilakukan subjek apabila mengingat 

mantan suami yang menjadi sumber penderitaannya saat ini. Subjek juga 

masih memperlihatkan ekspresi emosi dan jengkel saat mengingat 

mantan suaminya ini terlihat saat pertanyaan membahas mengenai suami 

subjek. 
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Melalui masalah-masalah yang dihadapi subjek, subjek juga masih 

memiliki penyesuaian diri yang cukup efektif. Subjek masih memandang 

bahwa setiap masalah yang terjadi dihidupnya sudah menjadi garisNya 

Tuhan sehingga membuat subjek kuat dan menyerahkan setiap masalah 

pada Tuhan. Maka subjek tergolong memiliki gambaran yang positif 

terhadap dirinya. Subjek memiliki kemampuan beradaptasi terhadap 

setiap tekanan dengan baik, hal ini terbukti ketika subjek dihadapkan 

pada tekanan khususnya masalah ekonomi. Subjek mampu beradaptasi 

terhadap tekanan dengan cara berusaha tetap berjualan pakaian, 

ditengah kondisi yang tidak memungkinkan seperti harus membawa anak 

sambil berjualan pakaian dan membongkar pasang barang dagangan 

sendirian. Relasi intrapersonal subjek juga tergolong bagus. Subjek tidak 

minder atau malu dengan status jandanya ia tetap berkomunikasi baik 

dengan lingkungan masyakarat sekitar dan teman sekerjanya. Hal itu 

terbukti subjek masih mengikuti payuban masyarakat di kampungnya dan 

berkomunikasi baik dengan sesama teman penjual pakaian lainnya. 

Reaksi tidak minder atau malu inilah yang membuat subjek juga memiliki 

gambaran diri yang positif karena memandang dirinya bukan suatu 

kelemahan tetapi suatu potensi yang dapat direalisasikan.  

Dalam mengendalikan perasaan subjek tergolong belum memiliki 

penyesuaian diri yang tidak efektif. Hal ini karena subjek belum mampu 

mengendalikan emosinya secara sehat, wajar dan professional.  

f. Hasil Intensitas 

Table 4.03.04. Intensitas Tema Subjek II 

No  Tema Intensitas  Koding  
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1 Kondisi Jasmani  -- B1 

2 Psikologis  --- B2 

3 Kematangan intelektual  ++ B3 

4 Emosional dan Motivasi  --- B4 

5 Lingkungan keluarga +++ C1 

6 Lingkungan masyarakat  ++ C2 

7 Kelompok sebaya ++ C3 

+   : Intensitas cukup baik 
++   : Intensitas baik   
+++    : Intensitas sangat baik  

 
-   : Intensitas cukup buruk 

--   : intensitas buruk 

---   : Intensitas sangat buruk  

Intensitas dilihat dari seringnya subjek berkata dan subjek mengeskpresikan jawaban dari 
peneliti  
 
 

Hasil Intensitas kondisi jasmani yang subjek buruk karena subjek 

merasa pusing karena kurang tidur, hal itu dikarenakan subjek memiliki 

bayi. Intensitas psikologis subjek sangar buruk karena subjek masih sakit 

hati dengan kesalahan mantan suaminya sehingga subjek terus 

mengingat kesalahan mantan suaminya. Subjek merasa bahwa 

penderitaan yang ia alami adalah kesalahan mantan suaminya. Subjek 

juga tertekan dengan kondisi ekonominya sehingga membuatnya frustasi. 

Intensitas emosi subjek tergolong sangat buruk, hal ini terlihat ekspresi 

dan pernyataan ketika menceritakan mantan suami. Subjek menjadi 

marah dan berbicara nada tinggi sehingga mengakibatkan emosi subjek 

tidak terkontrol dan tidak stabil. Kematangan intelektual subjek tergolong 
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baik karena subjek dapat berpikir secara logis mengenai statusnya 

menjadi single parent.  

Intensitas subjek dengan lingkungan keluarga sangat baik karena 

subjek selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, subjek masih 

membutuhkan nasehat dan bantuan finansial serta tempat tinggal. Subjek 

sering menyebutkan orang tuanya peduli dan menolongnya. Intensitas 

subjek dengan masyarakat tergolong sedang karena subjek masih mau 

bergaul dan mengikuti paguyuban kampung, subjek juga ikut serta dalam 

iuran kampung. Subjek masih berkomunikasi baik dengan tetangga 

sekitar. Intensitas subjek dengan teman sebayanya juga tergolong baik 

karena subjek masih berkomunikasi baik dengan mereka. 

4. Hasil Wawancara Triangulasi  

Menurut ayah subjek, subjek bercerai dengan suami sudah berjalan 

selama satu setengah tahun ini. Perceraian subjek denga suami dipicu 

karena suami subjek sedikit bermasalah dengan pergaulanannya dan 

adanya orang ketiga yaitu mertua subjek. Menurut ayah subjek suami 

subjek suka bergaul dengan orang-orang jalanan yang nakal. Sebelum 

bercerai suami subjek juga sudah kabur dari rumah selama berbulan-

bulan dan tidak kembali. Ayah subjek menyetujui perceraian subjek 

dengan suaminya karena sudah tidak bertanggung jawab pada istri dan 

anaknya. Ayah subjek merasa bahwa mungkin suami subjek tidak 

nyaman berada di dekat lingkungan keluarganya sehingga pergi dan 

mengugat anaknya. Menurut ayah subjek, setelah bercerai subjek 

memang sedih  galau dan termenung sendiri tetapi lambat laun sudah 

mulai bisa melupakan. Ayah subjek beranggapan bahwa sedihnya karena 
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subjek memikirkan anaknya terutama anak nomer tiga yang masih kecil. 

Subjek juga tertekan karena kondisi ekonominya yang tidak stabil 

sehingga mengakibatkan rasa sungkan pada orang tuanya karena harus 

bergantung pada orang tuanya. Ayah subjek melihat bahwa subjek 

sebetulnya sungkan karena tinggal bersama orang tua dan dibantu 

ekonominya.  

Menurut ayah subjek, subjek pelan-pelan sudah bisa melupakan 

suaminya tetapi ayah subjek belum yakin jika subjek sudah bisa 

menyesuaiakan diri terhadap tekana ekonomi dan anak. Ayah subjek 

merasa bahwa mungkin subjek sering menutupi kesedihaannya, ini 

terlihat dari wajah subjek tetap subjek tidak bercerita dengan ayahnya. 

Ayah subjek juga merasa subjek masih menyalahkan suaminya karena 

sakit hati dengan perbuatan suaminya. Ayah subjek selalu menyuruh 

subjek bahagia apabila ingat suaminya dan tertekan dengan keadaan, 

sehingga hal itu yang membuat subjek pelan-pelan belajar untuk 

menyesuaikan   
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Skema 3 
Dinamika penyesuaian diri wanita pasca bercerai subjek II 
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1. Hasil Pengumpulan Data Subjek III 

a.  Identitas subjek  

Nama   : FF 

Umur   : 38 Tahun 

Tempat tanggal lahir : 25 Februari 1980 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Karangias 3 RW 03 Semarang 

Pendidikan  : SMA 

2 . Hasil Observasi  

Secara umum, subjek memiliki penampilan yang sederhana tapi 

rapi. Subjek mengenakan baju panjang dan hijab berwarna biru. Subjek 

memiliki tinggi 158 cm dan berat 65 kg. Kondisi anak-anak subjek kurang 

terurus karena pada saat ini anak nomer tiga tidak menggunakan baju. 

Anak pertama pada saat itu tidak ada, anak kedua terlihat sedang 

bermain dan tidak menggunakan alas. Kondisi subjek tergolong 

menengah ke bawah karena ini terlihat dari pekerjaan, tempat tinggal dan 

lingkungan subjek. Pekerjaan subjek hanya penyanyi panggilan untuk 

acara wedding even atau hajatan kampung. Kondisi rumah kost subjek 

terlihat tidak begitu layak untuk ditinggali karena subjek hanya memiliki 

satu ruangan untuk tidur dan kamar mandi. Subjek tidak mempunyai 

dapur dan ruang tamu. Jika subjek ingin memasak dan menyambut tamu 

maka aktifitas dilakukan di luar. Kondisi lingkungan subjek tergolong 

kurang bersih karena tepat di depan rumah subjek ada sungai yang tidak 

terawat, sehingga apabila air sungai meluap akan banjir. Keadaan 

lingkungan subjek juga kumuh dan rame karena rumah setiap warga 
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berdampingan sangat dekat dan selokan terlihar kotor. Subjek juga tidak 

terlalu memperhatikan kebersihan rumah kostnya dan keadaan ruangan 

tidak tertata, ini terlihat barang-barang subjek hanya digelatakan dan 

ruangan sedikit pengap.  

3.  Pengumpulan Data Penelitian  

Wawancara terhadap subjek dilakukan menggunakan baju pertama 

diadakan pada tanggal 25 Januari 2019 dan dilakukan pukul 14.00 WIB 

dengan pertimbangan subjek merasa lebih senggang setelah anak pulang 

sekolah. Pada saat wawancara subjek menggunakan pakaian panjang 

dan hijab berwarna biru. Wawancara tersebut berjalan dengan lancar dan 

subjek didampingi oleh kedua anaknya laki-laki, sesekali subjek juga 

berbicara dengan anaknya. 

Selama wawancara subjek menjawab dengan relatif lancar dan 

suara yang jelas. Subjek tampak fokus memperhatikan setiap pertanyaan 

yang diberikan oleh peneliti tetapi juga rileks ketika menjawabnya. Subjek 

menjelaskan dengan runtut mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti 

dan memahami setiap pertanyaan.  

Pada akhir wawancara, subjek berpamitan karena harus mengurus 

anaknya, sehingga subjek mengantarkan penulis sampai ke pintu keluar. 

Penulisi berpamitan dan mengucapkan terimakasih kepada subjek karena 

ketersediaannya menjadi subjek.  

Wawancara kedua berlangsung pada tanggal 8 Februari 2019. 

Peneliti sampai di rumah subjek pukul 15.45 WIB. Pada pertemuan kedua 

subjek terlihat lebih santai dan tidak canggung dengan kedatangan 

peneliti, namun subjek sedikit kurang enak badan karena kelelahan 
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mengurus anak dan bekerja. Melihat keadaan subjek yang kurang enak 

badan penulis sudah ingin menunda wawancara tetapi subjek tetap ingin 

melanjutkan wawancara, sehingga wawancara tetap berjalan. Saat 

wawancara berlangsung subjek sudah mulai terbuka dengan bercerita 

mengenai masalah-masalah kecil yang sedang ia hadapi, terutama 

masalah kesehatannya. Subjek mulai terbuka dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Subjek juga sesekali mengajak  

bercanda anaknya karena sang anak meminta dipangku oleh oleh subjek.  

Menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, kondisi 

tempat tinggal tinggal dan lingkungan subjek kurang begitu layak untuk 

ditinggali, meningat subjek dan ketiga anaknya tinggal bersama hanya 

dalam satu ruangan dan lingkungan sekitar kotor, sehingga kondisi subjek 

dan anaknya terlihat kurang terawat. Hal tersebut mungkin dipicu karena 

penghasilan subjek yang pas-pasan sehingga subjek masih memikirkan 

biaya untuk anak-anaknya, sehingga tidak memperhatikan lingkungan 

tempat tinggal.  

Pada saat wawancara subjek adalah orang yang sopan dan 

menghargai orang lain, hal ini terlihat subjek selalu fokus dalam 

mendengar dan menjawab pertanyaan namun tetap santai. Pada saat 

wawancara kedua subjek juga tetap menghargai kedatangan peneliti 

walaupun kesehatannya kurang baik. Subjek juga ramah terhadap 

peneliti, ini terlihat bahwa subjek juga menanyakan dimana peneliti tinggal 

dan mempersilahkan subjek untuk berkunjung ke tempatnya lagi. Subjek 

juga terbuka dengan peneliti mengenai kondisi dan keadaanya, ia juga 

mengenalkan anaknya pada peneliti sehingga suasana menjadi 
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harmonis. Tidak hanya itu, subjek terlihat kuat dan tegar ketika menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dan disertai dengan tertawa 

apabila subjek menjawab pertanyaan yang lucu baginya. Subjek juga 

terlihat apa adanya di depan peneliti dengan segala keterbatasannya. 

Subjek juga meminta maaf jika kondisi rumahnya tidak layak untuk 

dikunjungi.  

a.  Latar Belakang  

Subjek lahir di Kota Semarang pada tanggal 25 Februari 1980. 

Subjek merupakan kelima dari sembilan bersaudara. Subjek saat ini 

berusia 38 tahun. Subjek menempuh pendidikan terakhirnya adalah SMA. 

Subjek berasal dari Kota Semarang dan saat subjek tinggal di Karangias 

03 RW 03  Semarang. Subjek tinggal bersama ketiga anaknya, yaitu dua 

orang anak laki-laki dan satu anak perempun. Anak pertama subjek 

sudah berumur 16 tahun, anak kedua berumur 7 tahun dan anak ketiga 

masih berumur 1,5 tahun. Subjek saat ini adalah single parent karena 

sudah 1,5 tahun bercerai dengan suaminya. Pekerjaan subjek ini adalah 

seorang penyanyi untuk acara wedding even dan mengerjakan bisnis 

onlineshoop. Pekerjaan subjek setiap harinya adalah mengerjakan 

onlineshoop dan mengurus anak-anaknya. Jika subjek mendapat job 

penyanyi maka kedua anaknya akan dibawa, hal ini dikarenakan tidak 

ada yang mengurus anaknya dirumah sehingga terpaksa subjek harus 

membawanya.  

b. Latar Belakang Peristiwa Perceraian 

Subjek menikah dengan suami sudah 16 tahun dan dikarunai 3 

orang anak. Satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Suami subjek 
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adalah seorang tentara. Pada awal pernikahan semua berjalan dengan 

baik, namun setelah tahun-tahun berikutnya banyak masalah yang 

muncul dalam pernikahan subjek. Subjek mengatakan bahwa suami 

jarang pulang rumah, nafkah yang diberikan tidak seperti biasanya dan 

semakin tidak memperhatikan subjek serta anak-anaknya. Subjek sudah 

sudah cukup bersabar sikap suami tetapi lambat laun subjek tidak tahan 

dengan perlakuan suami padanya sehingga subjek mengugat suami dan 

memutuskan untuk bercerai. Pada proses perceraian, orang tua subjek 

juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan mereka menyetujui 

perceraian tersebut.  

Subjek bercerai dengan suami secara baik-baik dan subjek masih 

memberikan izin pada suami untuk mengunjungi anak-anaknya. Setelah 

bercerai subjek tidak tinggal bersama suami lagi, subjek pindah ke rumah 

kost bersama anak-anaknya. Perceraian subjek dengan suami sudah 

berjalan 1,5 tahun ini. Selama masa perpisahan tersebut suami tidak lagi 

memberi nafkah kepad anak-anaknya, hanya baru-baru ini suami 

memberikan uang pada anaknya tetapi tidak banyak, sehingga saat ini 

seratus persen biaya hidup subjek dan anak-anak ditanggung sendiri. 

c.  Masalah yang terjadi setelah Perceraian 

Setelah bercerai dengan suami subjek tidak mengalami penurunan 

kesehatan tetapi subjek mengalami drob secara psikis. Subjek merasa 

kondisi psikisnya menurun. Subjek merasa resah, gelisah dan takut jika 

lingkungan sekitarnya mengetahui dia janda. Tidak hanya itu, subjek juga 

mengalami masalah terberat yaitu masalah ekonomi. Setelah bercerai 

subjek harus bekerja sendiri dan menjadi tulang punggung keluarga. 
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Subjek merasa adanya perbedaan yang sangat drastis antara dulu dan 

sekarang. Jika dulu masalah keuangan bisa diselesaikan bersama, dipikir 

bersama, dirundingkan bersama tetapi sekarang harus dipikirkan dan 

diselesaikan sendiri. Penghasilan yang diperoleh subjek saat ini tidak bisa 

mencukupi kebutuhan anak dan sehari-hari, sehingga subjek 

memutuskan untuk mencari penghasilan lain yaitu onlineshoop. 

Mengingat pekerjaan subjek adalah penyanyi yang tidak tentu ada job 

maka subjek harus pandai-pandai mencari dan membagi uang untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagi subjek mau tidak mau ia harus 

menyelesaikan setiap kebutuhan anak-anaknya, sehingga itu juga 

menjadi tekanan sendiri bagi subjek. 

 Subjek juga menghadapi tekanan dan frustasi yaitu bagaimana 

nasib anak-anaknya tanpa seorang ayah dan bagaimana jika keputusan 

yang ia ambil salah. Subjek juga binggung bagaimana menjelaskan pada 

anak-anaknya mengenai masalah yang terjadi antara subjek dengan 

suaminya, sebab anak subjek yang pertama sudah bertanya mengapa 

orang tuanya bercerai. Subjek pun menjelaskan namun anak-anaknya 

kadang memberontak dan tidak terima, sehingga itu menjadi tekanan 

tersendiri bagi subjek. Subjek berusaha mencari cara dengan berbicara 

dari hati ke hati pada anaknya agar mereka bisa menerima. Bagi subjek 

menjelaskan itu semua butuh usaha dan perjuangan agar anak-anaknya 

dapat memahami dan menerima dengan tulus.  

Setelah bercerai subjek juga dihadapkan pada masalah rumah 

tangga yang biasanya dikerjakan oleh suami. Subjek merasa kesusahan 

apabila ia harus mengangkat galon sendiri, membersihkan plafon dan 
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membersihkan kipas angin. Subjek merasa kewelahan dengan pekerjaan 

itu, sehingga apabila subjek tidak sanggup ia meminta bantuan pada 

saudara laki-lakinya. Tidak hanya itu, subjek juga harus bisa membagi 

waktu untuk anak dan pekerjaannya, namun karena subjek pekerjaanya 

tidak setiap hari ada maka waktu lebih banyak ke anak.  

Subjek juga merasa sedih ketika tidak ada lagi peran suami sebagai 

rekan hidup. Subjek menyadari bahwa ia masih membutuhkan suami 

sebagai tempat sharing dan kebutuhan seksual. Subjek masih ada 

kerinduan akan kehadiran suami dalam hidupnya, sebab subjek tahu 

betul setelah bercerai tidak ada sosok yang dapat membantunya 

sehingga hal tersebut membuatnya sedih dan terkadang tekanan 

baginya.  

Subjek sebetulnya malu dengan masyakarat karena menyandang 

status janda, sehinggga mau tidak mau subjek harus menjalaninya. 

Subjek belum bisa menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai 

perceraiannya, sehingga pada saat ini subjek lebih memilih diam dan 

membutuhkan waktu sendiri. Subjek juga memilih untuk menjaga jarak 

pada masyarakat untuk menangkan diri.  

Setelah bercerai subjek memang tidak berkomunikasi dengan 

masyarakat tetapi subjek lebih dekat dengan teman-teman sekerjanya. 

Bagi subjek berkumpul dengan teman-temannya adalah cara terbaik 

untuk menyelesaikan masalahnya. Dukungan yang diberikan teman-

teman menjadi kekuatan tersendiri bagi subjek. Melalui teman-temannya 

subjek dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang ia hadapi. Subjek 

merasa bahwa mereka justru memberikan saran dan solusi yang positif 
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baginya. Subjek juga merasa selalu diingatkan oleh teman-temannya 

apabila putus asa, sehingga subjek dapat sadar dan menyerahkan semua 

masalah pada Tuhan. Subjek merasa setiap tekanan, frustasi dan 

masalah pasti ada jalanNya, sehingga apapun yang terjadi subjek harus 

terlihat kuat walaupun ia menyadari bahwa sebetulnya subjek tidak 

mampu dan rapuh dengan keadaan.  

d. Proses penyesuaian Diri 

Proses penyesuaian diri subjek 3, subjek sudah memiliki insight 

terhadap keadaannya. Subjek sudah mampu memahami realita yang 

terjadi pada dirinya pasca bercerai. Subjek sudah menyadari jika 

sekarang dirinya sudah janda dan harus menghidupi keluarga sendiri. 

Subjek juga sudah dapat menerima dan memahami permasalahan yang 

terjadi pada dirinya pasca bercerai secara obyektif dengan pertimbangan 

perasaan yang rasional. Hal ini terbukti dari pernyataan subjek bahwa 

subjek akan berusaha dan bekerja keras untuk anak-anaknya. Subjek 

juga sudah ikhlas dengan dirinya menjadi single parent.  

Pada tahap self knowledge subjek 3 sudah memiliki pengetahuan 

diri yang baik yaitu munculnya kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri 

untuk menghadapi persoalan dan masalah yang dialami pasca bercerai, 

sehingga tindakan yang dilakukan subjek menjadi luwes, dinamis dan 

tidak kaku. Hal ini terlihat dari pernyataan subjek yang mau nerima saran 

dan solusi dari keluarga dan rekan-rekannya apabila sedang menghadapi 

masalah.  

Pada tahap proses pengendalian diri, subjek belum mampu 

mengendalian diri terhadap tekanan ekonomi yang membuatnya frustasi. 
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Hal ini juga diperkuat apabila subjek sedang sakit dan membutuhkan 

peran suami untuk menjaga anak-anak serta mengurus dirinya. Subjek 

juga sering sedih karena penghasilan yang ia dapatkan tidak mencukupi 

kebutuhan anak-anaknya. Penghasilan subjek yang tidak tetap juga 

sering membuat subjek frustasi dengan keadaan. Hal ini juga diperkuat 

dari pernyataan subjek jika sekarang dirinya harus memikirkan, mencari 

ide dan memecahkan semua masalah ekonominya sendiri sehingga 

subjek belum mampu mengendalikan dirinya terhadap situasi ini.  

Penyesuaian diri subjek dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya, jika 

subjek sedang sakit maka semua pekerjaan akan terkendala terutama 

mengurus anak dan mencari nafkah. Kondisi psikologis subjek yang 

sangat buruk juga mempengaruhi penyesuaian diri subjek.  Subjek 

tertekan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga 

mengakibatkan frustasi.  

Pada  kematangan intektual, subjek memiliki kematangan 

intelektual yang baik karena subjek befikri secara logis terhadap 

keadaannya. Subjek mampu bertindak berdasarkan pertimbangan yang 

logis. Emosi kurang baik karena subjek tidak dapat membohongi dirinya 

bahwa subjek sedih terhadap keadaan ekonominya tetapi subjek berusaja 

menutupi itu. Kondisi emosi subjek menjadi tidak stabil jika kesehatan dan 

keadaan ekonominya sedang buruk.  Dalam penyesuaian diri subjek 

terhadap lingkungan keluarga dan teman sangat baik karena subjek 

mendapat dukungan dari mereka. Kondisi lingkungan masyarakat subjek 

kurang mendukung karena subjek belum bisa berkomunikasi dengan baik 

pasca bercari sehingga mempersulit subjek dalam penyesuaian diri.  
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e. Penyesuain Diri yang Efektif dan tidak Efektif 

Penyesuaian diri yang efektif pada subjek 3 ditandai dengan subjek 

masih memiliki gambaran diri yang positif karena subjek masih 

merealisasikan potensi yang dia miliki, yaitu dengan cara subjek mencari 

tambahan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Subjek 

juga mempunyai keinginan untuk membuktikan diri pada masyarakat 

bahwa subjek bisa dan tidak lemah. Subjek masih ingat dengan Tuhan 

yaitu ia selalu berdoa dan memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Tuhan 

akan membantu dan menyelesaikan masalahnya. Subjek juga memiliki 

kemampuan mengekspresikan perasaan dengan baik, subjek menangis 

di saat drob dan tertekan. Hubungan intrapersonal subjek juga baik 

dengan teman-temannya, ini terbukti karena subjek selalu meminta saran 

dan solusi pada teman-temannya sehingga dapat menyelesaikan 

masalahnya. Subjek juga merasa dengan berkumpul dengan teman dapat 

saling mengingatkan.  

Penyesuaian diri yang buruk bagi subjek adalah muncul sikap 

bertahan. Subjek masih sering menyembunyikan kekurangannya, hal ini 

terlihat dari jawaban subjek saat menjawab pertanyaan. Subjek 

menjawab dengan tertawa pada pertanyaan seputar masalah dan 

tekanan yang ia alami tetapi jawaban berbeda dengan ekspresi. Subjek 

kadang masih berfikir tidak realistis apabila kekurangan uang dan sedang 

sakiti sehingga mengakibatkan emosi subjek tidak stabil. Subjek juga 

menunjukkan reaksi bertahan karena jika bertemu teman atau orang lain 

ia bersikap seolah-olah masih memiliki suami. Hal tersebut subjek 

lakukan untuk menutupi kekurangannya. Subjek juga tidak berkomunikasi 
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baik  dengan masyarakat sekitar karena malu dengan status jandanya 

sehingga subjek menjaga jarak dengan mereka. 

f. Hasil Intensitas  

Table 4.03.05. Intensitas Tema Subjek III 

No  Tema Intensitas  Koding  

1 Kondisi Jasmani  ++ B1 

2 Psikologis  --- B2 

3 Kematangan intelektual  ++ B3 

4 Emosional dan Motivasi  -- B4 

5 Lingkungan keluarga ++ C1 

6 Lingkungan masyarakat  -- C2 

7 Kelompok sebaya +++ C3 

+   : Intensitas cukup baik 
++   : Intensitas baik   
+++    : Intensitas sangat baik  

 
-   : Intensitas cukup buruk 

--   : intensitas buruk 

---   : Intensitas sangat buruk  

Intensitas dilihat dari seringnya subjek berkata dan subjek mengeskpresikan jawaban dari 
peneliti  
 

Pada kondisi jasmani intensitas subjek baik, subjek tidak mengalami 

penurunan kesehatan pasca bercerai. Subjek justru mengalami tekanan 

yang tinggi pasca bercerai, subjek sering tertekan karena ekonomi, 

mengurus dan merawat anak. Subjek sering mengeluh dan frustasi 

terhadap tekanan ekonomi dan anak, sehingga intensitas psikologis 

subjek sangat buruk. Intensitas kematangann intelektual subjek baik  
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karena subjek masih memikirkan cara untuk mencari nafkah dan mencari 

bantuan dari orang lain apabila kondisi ekonominya sedang kritis. Subjek 

juga mampu menanggapi persoalannya dengan pertimbangan yang logis.  

Intensitas emosinal subjek tergolong buruk karena subjek belum dapat 

mengendalikan dirinya ketika sakit dan krisis ekonomi. Intensitas subjek 

dengan keluarga tergolong sangat baik karena terkadang subjek masih 

berkomunikasi dan meminta bantuan saudara. Beberapa kali subjek 

membahas mengenai bantuan keluarga padanya. Intensitas subjek 

dengan lingkungan masyarakt buruk karena subjek tidak pernah 

membahas kedekatannya dengan masyarakat atau pun meminta bantuan 

masyarakat. Intensitas subjek dengan teman sebaya sangat baik karena 

subjek sering membahas mereka, subjek sering berkomunikasi dengan 

mereka untuk mencari solusi dan hiburan bagi subjek. Subjek sering 

menyebutkan teman-temannya untuk memecahkan masalah ekonomi 

dan anak-anaknya.  

4. Hasil Wawancara Triangulasi 

Menurut teman dekat subjek, subjek sudah bercerai dengan suami 

selama satu setengah tahun ini. Subjek bercerai dengan suaminya 

karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Menurut teman subjek 

kehidupan subjek setelah bercerai dengan suaminya agak kurang teratur 

dan tertata, khususnya untuk mengurus diri sendiri dan anak-anak. 

Subjek juga belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ekonominya 

setelah bercerai. Subjek harus mencari uang sendiri dan menjadi tulang 

punggung keluarga.Teman subjek juga mengatakan bahwa subjek belum 

bisa move on dari masa lalunya. Subjek kadang masih mengingat dan 



85 
 

 
 

memikirkan mantan suaminya. Teman subjek juga mengatakan bahwa 

subjek sering sedih dengan keadaanya sekarang. Menurut teman subjek, 

subjek masih sulit untuk menyesuaiakan diri dengan situasinya sekarang. 

Teman subjek mengatakan subjek terlihat kuat di depan umum tetapi 

sebenernya subjek sedih karena mengalami banyak masalah setelah 

bercerai. Teman subjek sudah begitu dekat dengan subjek sehingga ia 

tahu bahwa subjek masih sangat terpukul dengan perceraiannya dan 

belum bisa menyesuaiakan diri dengan keadaan. 
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Skema 4 

Dinamika Penyesuaian Diri Wanita Pasca Bercerai Subjek III 
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1. Pengumpulan Data Subjek IV 

a. Identitas Subjek I 

Nama   : DR 

Umur   : 27 Tahun 

Tempat tanggal lahir : 3 Oktober 1992 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jalan Ceblok 5b Gajah Semarang 

Pendidikan  : SMA 

2.  Hasil Observasi 

Secara umum, subjek memiliki penampilan yang sederhana tapi 

rapi. Kondisi kesehatan subjek terlihat sehat. Subjek memiliki tinggi badan 

157 cm dan berat badan 57 kg. Kondisi anak subjek terlihat sehat. 

Kondisi tempat tinggal subjek terlihat sederhana, subjek pada ditemui 

berada di rumah kostnya di Jalan Ceblok 5b Gajah Semarang. Tempat 

tinggal subjek hanya muat untuk subjek dan anaknya. Keadaan 

lingkungan subjek terlihat kotor di sekitar ruangan kostnya. Lokasi kamar 

kost subjek juga kurangg strategis karena berada di lantai 3 dan tangga 

yang dinaiki kurang memadahi, terlihat beberapa keramik tangga sudah 

pecah. Keadaan kamar subjek juga terasa penggap dan terlihat 

berantakan. Kegiatan keseharian subjek jika tidak ada job ia berada 

dikost bersama anaknya tetapi jika ada job ia pulang ke rumah orang 

tuanya. Kegiatan subjek lebih seringnya dilakukan di rumah orang tuanya, 

subjek berada di kost saat ada kegiatan penting seperti job. Dilihat dari 

penampilan subjek dan keadaan tempat tinggalnya tidak berbeda, 

penampilan subjek sesuai dengan keadaannya.   
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Pada saat wawancara, subjek menggunakan baju berlengan 

pendek berwarna putih dan celana panjang yang berwarna gelap. 

Wawancara pertama diadakan pada tanggal 30 Januari 2019 dan 

dilakukan pukul 13.30 WIB dengan pertimbangan subjek merasa lebih 

senggang setelah anak pulang sekolah. Wawancara tersebut berjalan 

dengan lancar dan subjek didampingi oleh anaknya laki-laki.  

Selama wawancara subjek menjawab dengan relatif lancar dan 

suara yang jelas. Subjek tampak fokus memperhatikan setiap pertanyaan 

yang diberikan oleh peneliti tetapi juga rileks ketika menjawabnya. Subjek 

menjelaskan dengan runtut mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti 

dan memahami setiap pertanyaan.  

Pada akhir wawancara, subjek berpamitan karena karena harus 

mengurus bersiap untuk job sehingga subjek mengantarkan penulis 

sampai ke pintu keluar. Penulisi berpamitan dan mengucapkan 

terimakasih kepada subjek karena ketersediaannya menjadi subjek.  

Wawancara kedua berlangsung pada tanggal 8 Februari 2019. 

Peneliti sampai di rumah subjek pukul 14.39 WIB. Pada pertemuan kedua 

subjek terlihat lebih santai dan tidak canggung dengan kedatangan 

peneliti. Saat wawancara berlangsung subjek sudah mulai terbuka 

dengan bercerita mengenai masalah-masalah kecil yang sedang ia 

hadapi, terutama masalah kesehatannya. Subjek mulai terbuka dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.  

Menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, subjek 

adalah orang yang sederhana, sopan dan menghargai orang lain, hal ini 

terlihat subjek selalu fokus dalam mendengar dan menjawab pertanyaan 
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namun tetap santai. Subjek juga terbuka dengan peneliti mengenai 

kondisi dan keadaanya.  Keadaan tempat tinggal subjek juga sesuai 

dengan penampilan dan penghasilan subjek. Subjek juga terlihat apa 

adanya dengan keadaannya sekarang, subjek tidak malu dengan kondisi 

tempat tinggalnya yang kurang memadahi. 

a. Latar Belakang Subjek  

Subjek keempat ini lahir pada tanggal 3 Oktober 1992 di Kota 

Semarang. Subjek saat ini berusia 27 tahun. Saat ini subjek bekerja 

sebagai penyanyi partime di kafe-kafe. Subjek adalah anak kedua dari 

dua bersaudara. Subjek juga sudah memiliki satu anak laki-laki yang 

berusia tujuh tahun. Saat ini subjek tinggal bersama kedua orang tuanya 

karena subjek sudah bercerai dengan suaminya. Subjek saat ini tinggal di 

rumah kostnya di jalan Cinde Semarang, subjek hanya tinggal di kost jika 

ada job dan setelah itu kembali ke rumah orang tuanya. Subjek sudah 

menikah dengan suaminya selama enam tahun dan bercerai sudah satu 

setengah tahun ini. Setelah bercerai subjek kembali ke rumah orang 

tuanya dan kembali bekerja sebagai seorang penyanyi karena harus 

menafkahi anaknya. 

b. Masalah yang terjadi setelah bercerai 

Setelah bercerai dengan suami subjek masih terlihat sedih dan 

sering murung dengan keadaan. Subjek tertekan karena masalah 

ekonomi yang ia hadapi, untuk saat ini subjek belum bisa mencukupi 

kebutuhan ekonomi anaknya. Subjek juga mengingat rutinitas yang 

biasanya dilakukan bersama suami sehingga ia merasa seperti ada yang 
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hilang. Subjek sebetulnya trauma dengan mantan suaminya tetapi tidak 

dipungkiri bahwa ia masih membutuhkan peran suami. 

Subjek juga prihatin dengan anaknya karena sudah tidak lagi 

memiliki ayah. Subjek berusaha menjelaskan pada anaknya bahwa ia dan 

suami masih baik-baik saja agar anak tidak kehilangan peran ayah. 

Subjek juga mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaan berat yang 

biasanya dilakukan laki-laki, sehingga ia masih mengantungkan orang 

tuanya. Subjek juga belum bisa lepas dari orang tuanya karena takut 

hidup sendiri, hal ini karena adanya trauma di dalam dirinya. Subjek takut 

jika sendiri ia akan stres dan berlarut dalam kesedihan. Subjek juga 

membutuhkan peran sahabat-sahabatnya untuk membantu dirinya 

menyelesaikan masalah.  

c. Proses Penyesuaian Diri  

 Pada proses penyesuaian diri, subjek 4 belum memiliki insight atau 

pandangan terhadap keadaan yang dihadapi pasca bercerai. Subjek 

belum mampu bersikap realistis terhadap keadaan dirinya. Hal ini dipicu 

karena rasa trauma yang terjadi pada diri subjek sehingga mengakibatkan 

subjek takut mengambil langkah untuk move on terhadap keadaan. 

Subjek juga belum dapat menerima dan memahami permasalahan yang 

terjadi di luar dirinya secara obyektif dengan pertimbangan perasaan dan 

rasional. Hal ini terbukti dari pernyataan subjek dan teman dekatnya 

bahwa subjek sering sekali murung, melamun dan mood down tanpa 

sebab. Subjek belum terbiasa sendiri untuk mengurus dan membesarkan 

anak sendiri, subjek merasa bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

antara dulu dengan sekarang.  
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Pada proses self knowledge, subjek juga belum memiliki 

pengetahuan diri yang baik sehingga belum terlihat adanya kepercayaan 

diri untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi pasca bercerai. 

Hal ini juga terlihat ketika wawancara berlangsung subjek masih sering 

minder karena tidak memiliki suami. Hal tersebut dipicu karena subjek 

memikirkan nasib anaknya tanpa seorang ayah. Subjek juga belum 

memiliki kepercayaan diri untuk belajar hidup sendiri tanpa suami, subjek 

masih membutuhkan orang tuanya saat ini. Tidak adanya kepercayaan 

diri subjek untuk menghadapi kenyataan membuat subjek bertindak tidak 

luwes, tidak dinamis dan kaku. Hal ini terlihat dari pernyataan subjek yang 

menilai rata semua laki-laki akan sama seperti mantan suaminya.  

Pada proses pengendalian diri, subjek 4 belum mampu 

mengendalikan diri terhadap tekanan konflik, stress secara sehat, wajar 

dan professional. Hal ini terlihat apabila subjek tertekan dengan keadaan 

ekonomi dan frustasi, subjek akan terus memikirkannya sehingga sering 

membuat subjek tidak fokus dengan sekitar. Hal tersebut juga sering 

membuat emosi subjek tidak stabil. Subjek sering sekali tenggelam 

dengan kesedihan dan masalahnya.  

  Proses penyesuaian diri subjek sangat dipengaruhi oleh kondisi 

psikologisnya, hal ini terlihat bahwa subjek masih mengalami trauma 

dengan suaminya sehingga penyesuaian dirinya menjadi tidak efektif. 

Subjek terlihat belum memiliki kepercayaan diri untuk bangkit dari masa 

lalu karena perasaan takut. Penyesuaian diri subjek juga dipengaruhi oleh 

emosionalnya, subjek gagal menyesuaikan diri karena sering sedih dan 

murung dengan keadaannya. Kematangan intelektual subjek tidak baik 
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karena belum dapat berpikir secara logis. Subjek masih terjebak dengan 

kehidupan masa lalu dan persoalan pasca bercerai. Penyesuaian diri 

subjek juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya karena 

subjek merasa aman dan nyaman jika bersama orang tuanya, hal ini 

subjek masih takut sendiri. Subjek tidak bisa menyesuaiakan diri jika 

sendiri, itu akan membuat pikirannya kacau. Subjek juga bisa 

menyesuaiakan apabila bersama teman-temannya karena mereka 

mendukung subjek untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam 

masyarakat, subjek belum bisa menyesuaikan karena persepsi 

masyarakat membuatnya kurang begitu nyaman sehingga subjek menjadi 

cuek.  

d. Penyesuaian Diri yang Efektif dan tidak Efektif  

Penyesuaian diri subjek saat ini belum efektif. Pada adaptasi 

terhadap tekanan, stress dan kecemasan subjek belum mampu 

mengendalikan keadaan dirinya. Subjek masih membutuhkan peran 

orang tua untuk mengendalikan dirinya. Pada kemampuan 

mengekspresikan perasaan tergolong baik karena subjek masih bisa 

menangis pada temaptanya, tetapi untuk mengendalikan emosi tersebut 

subjek belum mampu. subjek 4 juga  belum memiliki gambaran diri yang 

positif, subjek masih focus terhadap kejadian di masa lalu dan munculnya 

ketakutan terhadap keadaan. Relasi intrapersonal subjek baik karena ia 

tetap berkomunikasi dengan keluarga dan menerima saran teman-

temannya.  

Pada penyesuaian diri yang tidak efektif, subjek masih belum 

menerima kenyataan menjadi janda. Subjek masih memikirkan kebiasaan 
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bersama suami sehingga persepsi tidak sesuai realita.  Sikap cuek yang 

dilakukan oleh subjek menujukkan reaksi bertahan. Reaksi tersebut 

dilakukan untuk menutupi kekurangannya sebagai janda. Subjek juga 

beraksi menyerang karena belum menerima keadaan, hal ini terlihat 

subjek sering murung dan sedih tanpa sebab. Subjek juga sering beraksi 

melarikan diri, ini terlihat dari sikap subjek ketika menghadapi masalah. 

Subjek memilih untuk pelarian kepekerjaan.  

f. Hasil Intensitas 

Table 4.03.06. Intensitas Tema Subjek IV 

No  Tema Intensitas  Koding  

1 Kondisi Jasmani  - B1 

2 Psikologis  --- B2 

3 Kematangan intelektual  -- B3 

4 Emosional dan Motivasi  --- B4 

5 Lingkungan keluarga +++ C1 

6 Lingkungan masyarakat  -- C2 

7 Kelompok sebaya +++ C3 

+   : Intensitas cukup baik 
++   : Intensitas baik   
+++    : Intensitas sangat baik  
 
-   : Intensitas cukup buruk 

--   : intensitas buruk 

---   : Intensitas sangat buruk  

Intensitas dilihat dari seringnya subjek berkata dan subjek mengeskpresikan jawaban dari 
peneliti  
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Intensitas untuk kondisi kesehatan subjek buruk karena subjek 

mengalami penurunan nafsu makan. Intensitas subjek terhadap kondisi 

psikologis sangat buruk karena subjek mengalami banyak pikiran dan 

tekanan pasca bercerai terutama masalah ekonomi. Subjek juga masih 

merasa trauma dengan masa lalunya sehingga membuat subjek sulit 

untuk menyesuaikan diri. Intensitas kematangan intelektual tidak tidak 

baik karena subjek masih memikirkan dan menginginkan masa lalu. 

Subjek juga kadang terlihat sedikit kesulitan menyampaikan jawaban dari 

pertanyaan peneliti. Intensitas emosi subjek juga sangat buruk karena 

subjek sering sedih dan murung apabila tertekan dengan masalahnya, 

subjek juga masih sering memikirkan mantan suaminya sehingga subjek 

berfikir tidak realistis dan gagal menyesuaiakan diri. Subjek masih 

mengingat kebiasaan dengan mantan suaminya sehingga subjek masih 

merasa kehilangan.  

Intensitas subjek dengan lingkungan keluarga sangat baik karena 

subjek sering mengunjungi orang tuanya. Subjek belum bisa hidup sendiri 

setelah bercerai. Subjek merasa lebih aman dan nyaman bersama orang 

tua sehingga ketergantungan subjek dengan orang tua tinggi. Intensitas 

subjek dengan masyarakat buruk karena subjek jarang bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar, subjek belum terbiasa menyesuaiakan diri 

dengan status jandanya di lingkungan masyarakat sehingga kesan subjek 

pada masyarakat cendurung cuek. Intensitas subjek dengan teman 

sebaya sangat baik karena subjek sering berkomunikasi dengan teman-

temannya sehingga subjek merasa aman dan nyaman dengan teman-

temannya. Hal ini disebabkan karena teman-temannya mendukung dia 
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sehingga penyesuaian diri subjek terhadap teman sebaya baik karena 

subjek merasa diterima dan dibantu ketika bersama mereka.  

4. Wawancara Triangulasi 

Menurut teman subjek, subjek sangat dekat dengan temannya. 

Subjek sering bercerita mengenai masalah yang ia alami. Teman subjek 

mengetahui perceraian subjek dengan suaminya karena subjek sudah 

menceritakan pada pada temannya. Menurut teman subjek, perceraian 

subjek terjadi karena subjek sering mengalami KDRT sehingga subjek 

tidak tahan dan memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai subjek 

sering murung dan sedih, subjek masih trauma dengan sikap mantan 

suaminta tetapi subjek juga terlihat menyesal sudah memutuskan untuk 

bercerai. Menurut temannya subjek penyesuaian diri subjek tergolong 

masih rendah karena belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan 

sekarang. Subjek belum bisa move on karena takut jika tersakiti kembali. 

Teman subjek juga sering memberikan support kepadanya agar terus 

berjuang demi anak, sehingga itu yang membuat subjek kuat kembali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Penyesuaian Diri  
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Skema 5 

Dinamika Penyesuaian Diri Wanita Pasca bercerai


