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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian Dampak Perceraian Orangtua terhadap Penyesuaian Diri 

Remaja ini melibatkan tiga orang remaja (terdiri dari remaja putra dan putri yang 

berusia dalam rentang 12 hingga 21 tahun) dan orangtuanya bercerai, yang usia 

perceraian orangtuanya maksimal dalam kurun waktu satu tahun ketika 

diadakannya penelitian ini. Peneliti menemukan tiga orang remaja yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan subjek dalam penelitian kali 

ini. Ketiga subjek tersebut yaitu A (laki-laki) berusia lima belas tahun sebagai 

subjek pertama, AL (laki-laki) berusia tujuh belas tahun sebagai subjek kedua, dan 

D (perempuan) berusia dua puluh tahun sebagai subjek ketiga. 

Penelitian dengan ketiga subjek tersebut dilakukan dengan seizin dan 

sepengetahuan subjek akan tujuan dari penelitian ini. Ketiga subjek telah 

mengizinkan dan bersedia jika dirinya dijadikan subjek serta diwawancarai dalam 

penelitian ini. Selain itu, ketiga subjek juga mengetahui dan mengizinkan jika 

dalam penelitian ini akan melibatkan pula orang-orang terdekat subjek untuk 

diwawancarai. Adanya observasi dalam penelitian ini tidak disampaikan oleh 

peneliti kepada subjek, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari subjek 

berperilaku manipulatif karena mengetahui jika sedang diobservasi. 

Peneliti dapat menemukan kedua subjek (yaitu subjek A dan subjek AL) 

berdasarkan rekomendasi dari kawan-kawan peneliti, sedangkan satu subjek 

lainnya (yaitu subjek D) merupakan kawan akrab dari peneliti sendiri. Subjek AL 

dan D berdomisili di Semarang, sedangkan subjek A berdomisili di Kudus. Tempat 
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dan waktu untuk melakukan wawancara dengan masing-masing subjek dilakukan 

pada tempat dan waktu yang berbeda-beda berdasarkan permintaan masing-

masing subjek yang juga disesuaikan dengan kondisi peneliti. 

Wawancara dengan subjek pertama yaitu A, merupakan subjek yang 

direkomendasikan oleh kawan peneliti. A sendiri merupakan saudara dari kawan 

peneliti tersebut. Wawancara dilakukan di rumah A yaitu di Kudus, karena A tidak 

memiliki kendaraan untuk pergi jauh dari rumah dan juga tidak dapat 

meninggalkan rumah terlalu lama karena harus membantu ibunya. 

Wawancara dengan subjek kedua yaitu AL, merupakan subjek yang 

direkomendasikan oleh kawan peneliti. AL merupakan kawan bermain dari kawan 

peneliti. Sebelum peneliti menyepakati dengan AL untuk bertemu, peneliti telah 

lebih dulu menghubungi AL secara personal melalui aplikasi Whatsapp untuk 

melakukan pendekatan dan menyampaikan maksud serta tujuan peneliti 

menghubungi subjek serta meminta izin kepada subjek untuk dijadikan subjek 

pengamatan dan digunakan datanya guna kepentingan penelitian ini. Wawancara 

dilakukan di salah satu cafe di daerah Pawiyatan Luhur Semarang. Cafe tersebut 

dipilih oleh AL karena AL seringkali mengunjungi cafe tersebut. Menurut AL, ia 

merasa nyaman jika beraktivitas di cafe tersebut sehingga AL pun juga merasa 

nyaman jika wawancara dilakukan di cafe tersebut. 

Wawancara dengan subjek ketiga yaitu D, merupakan subjek yang 

langsung dipilih oleh peneliti sendiri karena D adalah kawan akrab dari peneliti 

sendiri dan antara peneliti dengan D pun sudah sering saling bertukar cerita. 

Wawancara dilakukan di salah satu cafe di daerah Peleburan Semarang. Cafe 

tersebut dipilih oleh D karena letak cafe tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat 

D berkerja dan searah dengan rumah D, sebab wawancara dengan D lakukan 
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setelah D pulang kerja sehingga D mencari tempat yang dekat dengan tempat ia 

berkerja sekaligus yang searah dengan rumah D. 

Secara keseluruhan dapat dipoinkan proses peneliti dari awal hingga 

akhirnya berhasil memperoleh subjek penelitian, sebagai berikut : 

1. Peneliti menghubungi dan menanyakan beberapa teman dekat peneliti 

maupun sebatas teman akrab peneliti mengenai apakah memiliki teman, 

kerabat, atau saudara yang sesuai dengan kriteria subjek yang diperlukan 

dalam penelitian ini. 

2. Setelah peneliti menanyakan hal tersebut ke beberapa orang yang dikenal 

peneliti, akhirnya peneliti menemukan 3 orang yang sesuai dengan 

karakteristik subjek dalam penelitian ini sehingga 3 orang tersebut yakin 

dijadikan subjek penelitian oleh peneliti. Dua subjek laki-laki (A dan AL) 

diantaranya merupakan rekomendasi dari orang-orang yang dikenal oleh 

peneliti, sedangkan satu subjek perempuan (D) lainnya merupakan kerabat 

dari peneliti sendiri. 

3. Kemudian peneliti meminta tolong kepada orang yang merekomendasi 

masing-masing subjek tersebut untuk menjadi jembatan agar peneliti dapat 

berkomunikasi langsung dengan para subek, kecuali dengan subjek D peneliti 

dapat berkomunikasi langsung dengan subjek D karena subjek D merupakan 

kerabat peneliti. 

4. Setelah peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan para subjek, kemudian 

peneliti berkenalan lebih dulu dengan para subjek (lebih tepatnya dengan 

subjek A dan AL), dilanjutkan dengan menyampaikan kepada ketiga subjek 

mengenai maksud, tujuan, serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini 

yang terkait dengan subjek. 
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5. Ketika ketiga subjek telah memahami, menyetujui, dan mengijinkan maksut 

dan tujuan peneliti terhadap ketiga subjek kemudian peneliti membuat 

kesepakatan dengan ketiga subjek untuk bertemu guna melakukan 

wawancara sekaligus observasi, namun adanya observasi dalam penelitian 

ini tidak diinformasikan oleh peneliti kepada ketiga subjek karena bertujuan 

untuk menghindari adanya manipulasi perilaku oleh subjek. 

6. Selepas peneliti memperoleh kesepakatan tanggal, waktu, dan tempat 

dengan subjek, kemudian peneliti menemui subjek untuk melakukan 

wawancara sekaligus observasi. 

 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data mencakup pencarian subjek dan pengajuan 

permohonan penelitian pada subjek. Penelitian ini, peneliti menentukan kriteria 

subjek yang sesuai dengan tujuan peneliti ini. Kriteria tersebut yaitu remaja yang 

terdiri dari remaja putra dan putri yang berusia dalam rentang 10 hingga 22 tahun 

dan orangtuanya bercerai, yang usia perceraian orangtuanya maksimal dalam 

kurun waktu satu tahun ketika diadakannya penelitian ini. Peneliti melakukan 

pencarian subjek dengan cara bertanya kepada kawan-kawan peneliti baik kawan 

lama maupun kawan baru, baik kawan yang hanya sebatas mengenal saja sampai 

kawan yang akrab dengan peneliti sembari menyebutkan pula kriteria subjek yang 

telah ditentukan untuk penelitian ini agar peneliti menemukan subjek yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan usaha pencarian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, akhirnya peneliti menemukan  tiga orang subjek yang 

sesuai dengan kriteria subjek yang telah ditentukan oleh peneliti. Dua subjek 
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merupakan dari rekomendasi kawan peneliti dan satu subjek merupakan kawan 

akrab dari peneliti sendiri. 

Setelah berhasil menemukan subjek yang sesuai dengan kriteria, peneliti 

kemudian meminta tolong pada masing-masing kawan peneliti yang 

merekomendasi subjek untuk membukakan jalan agar peneliti dapat menghubungi 

subjek langsung secara personal untuk melakukan pendekatan dan 

menyampaikan maksud serta tujuan peneliti menghubungi subjek serta meminta 

izin kepada subjek untuk dijadikan subjek pengamatan dan digunakan datanya 

guna kepentingan penelitian ini. Ketika sudah mendapatkan izin dari subjek, 

kemudian peneliti merencanakan pertemuan dengan masing-masing subjek pada 

waktu dan tempat yang berbeda-beda untuk melakukan pengumpulan data yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan dengan 

orang-orang terdekat subjek dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda pula, 

namun ketika peneliti akan melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat 

subjek peneliti meminta masing-masing subjek untuk turut hadir dalam wawancara 

tersebut karena untuk dapat wawancara dengan orang-orang terdekat subjek, 

peneliti dapat bertemu melalui perantara subjek itu sendiri. Terkecuali pada subjek 

A, wawancara yang dilakukan pada orang-orang terdekat A yang pertama 

dilakukan pada hari dan tempat yang sama saat melakukan wawancara dengan A 

karena orang terdekat A yang pertama juga ada di tempat ketika wawancara 

dengan A dilakukan dan orang terdekat A yang kedua diwawancarai di waktu dan 

tempat yang berbeda hanya saja tidak turut menghadirkan A karena orang 

terdekat A yang kedua merupakan kawan dari peneliti yang merekomendasikan A 

sebagai subjek. Sebelum melakukan wawancara dan obervasi, peneliti telah lebih 
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dulu menyiapkan interview guide sebagai pedoman untuk melakukan wawancara 

dan meyiapkan checklist perilaku sebagai pedoman untuk melakuan observasi. 

Peneliti memberikan informed consent kepada ketiga subjek dan seluruh 

orang-orang terdekat subjek yang diwawancarai untuk nantinya dijadikan tanda 

bukti tertulis bahwa ketiga subjek beserta seluruh orang-orang terdekat subjek 

yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini telah bersedia tanpa paksaan untuk 

terlibat dalam penelitian ini dan telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

mengambil data dan menggunakan data subjek beserta orang-orang terdekat 

guna kebutuhan serta kepentingan penelitan ini.  

 

4.03. Pengumpulan Data Penelitian 

Keseluruhan pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu mulai 

dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018. Seluruh 

jadwal pertemuan untuk melakukan pengumpulan data ditentukan berdasarkan 

kesepakatan peneliti dengan subjek, sehingga jadwal yang ditentukan bersifat 

fleksibel sesuai dengan waktu yang ditawarkan subjek dan disetujui oleh peneliti. 

Hal tersebut dikarenakan masing-masing subjek memiliki kesibukan sendiri-

sendiri, sehingga peneliti berusaha menyesuaikan dengan waktu yang ditawarkan 

subjek agar jadwal untuk melakukan pengumpulan data tidak sampai mengganggu 

aktivitas maupun kesibukan subjek. 

Peneliti melewati tiga tahap dalam proses pengumpulan data dengan 

subjek. Tahap pertama, yaitu peneliti meminta bantuan kepada masing-masing 

rekan peneliti yang merekomendasikan subjek untuk membukakan jalan agar 

peneliti dapat menghubungi subjek langsung secara personal untuk melakukan 

pendekatan dan menyampaikan maksud serta tujuan peneliti menghubungi subjek 
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serta meminta izin kepada subjek untuk dijadikan subjek pengamatan dan 

digunakan datanya guna kepentingan penelitian ini. Tahap kedua, setelah 

mendapatkan izin dari subjek kemudian peneliti merencanakan pertemuan dengan 

masing-masing subjek pada waktu dan tempat yang berbeda-beda untuk 

melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

Tahap ketiga, setelah ditentukan waktu yang telah disepakati antara peneliti 

dengan subjek kemudian peneliti dan subjek bertemu untuk melakukan 

wawancara dan observasi. Pada saat melakukan wawancara dan obervasi, 

peneliti menggunakan interview guide sebagai pedoman untuk melakukan 

wawancara dan menggunakan checklist perilaku sebagai pedoman untuk 

melakuan observasi. 

Wawancara dengan subjek pertama yaitu A. Ketika mewawancarai A, 

kawan peneliti turut menemani peneliti untuk hadir ke rumah A guna menunjukkan 

lokasi rumah A. Wawancara dilakukan di rumah A yaitu di Kudus, karena A tidak 

memiliki kendaraan untuk pergi jauh dari rumah dan juga tidak dapat 

meninggalkan rumah terlalu lama karena harus membantu ibunya. Sebelum 

melakukan wawancara, peneliti melakukan building rapport lebih dulu dengan A 

untuk mencairkan suasana dan hubungan antara A dengan peneliti. Tidak 

dibutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya peneliti mampu mencairkan 

suasana dan hubungan yang terjalin antara A dengan peneliti. Wawancara dengan 

A dilakukan pada sore hari ketika A sedang santai dan dilakukan selama kurang 

lebih setengah jam. Wawancara dilakukan sebanyak satu kali wawancara. Hal 

tersebut disebabkan karena tempat tinggal A yang cukup jauh dengan tempat 

tinggal peneliti. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena kesibukan A setiap 

harinya sebagai pelajar dan membantu ibunya di rumah sehingga sulit 
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menemukan waktu yang sesuai antara A dengan peneliti. Meskipun demikian, 

dalam melakukan wawancara peneliti sangat memaksimalkan kesempatan 

wawancara yang diberikan A agar peneliti tetap mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini walaupun hanya dilakukan satu kali wawancara. 

Membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk mewawancarai A. Sembari 

mewawancara A, peneliti juga mengamati dan mencatat perilaku A yang nampak 

selama wawancara. 

Wawancara dengan subjek kedua yaitu AL. Saat mewawancarai AL peneliti 

tidak membutuhkan kawan peneliti yang merupakan kawan bermain AL untuk turut 

hadir dalam wawancara tersebut karena sebelum peneliti menyepakati dengan AL 

untuk bertemu peneliti telah lebih dulu menghubungi AL secara personal melalui 

aplikasi Whatsapp, sehingga sebelum akan mewawancarai AL peneliti tidak sulit 

dan tidak membuthkan waktu yang lama untuk melakukan building rapport dengan 

AL. Wawancara dengan AL dilakukan sebanyak satu kali wawancara. Hal tersebut 

disebabkan karena kesibukan AL setiap harinya sebagai mahasiswa dan 

membantu tantenya di rumah untuk menjaga ponakan-ponakannya sehingga sulit 

menemukan waktu yang sesuai antara AL dengan peneliti. Meskipun demikian, 

dalam melakukan wawancara peneliti sangat memaksimalkan kesempatan 

wawancara yang diberikan AL agar peneliti tetap mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini walaupun hanya dilakukan satu kali wawancara. 

Wawancara dilakukan pada malam hari ketika AL sedang santai di salah satu cafe 

di daerah Pawiyatan Luhur Semarang dan dilakukan selama kurang lebih 

setengah jam. Sembari mewawancara AL, peneliti juga mengamati dan mencatat 

perilaku AL yang nampak selama wawancara. 
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Wawancara dengan subjek ketiga yaitu D. Sebelum melakukan wawancara 

peneliti tidak butuh melakukan building rapport lebih dulu dengan D, sebab D 

merupakan kerabat dekat dari peneliti sendiri yang sudah sering bertukar cerita 

dengan peneliti sehingga wawancara yang dilakukan pun berjalan dengan lebih 

santai serta lebih nyaman. Wawancara dengan D dilakukan sebanyak satu kali 

wawancara. Hal tersebut disebabkan karena kesibukan D setiap harinya sebagai 

mahasiswa sembari bekerja paruh waktu, sehingga sulit menemukan waktu yang 

sesuai antara D dengan peneliti. Meskipun demikian, dalam melakukan 

wawancara peneliti sangat memaksimalkan kesempatan wawancara yang 

diberikan D agar peneliti tetap mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini walaupun hanya dilakukan satu kali wawancara. Wawancara 

dilakukan pada malam hari sepulangnya D dari tempat ia bekerja. Wawancara 

dilakukan di salah satu cafe di daerah Peleburan dan dilakukan selama kurang 

lebih satu jam. Waktu ketika wawancara dengan D lebih lama dibandingkan 

dengan kedua subjek lainnya karena D lebih banyak bercerita saat diwawancarai. 

Walaupun peneliti tidak membutuhkan building rapport sebelum wawancara, 

namun sebelum wawancara peneliti mengajak D untuk menyantap makan malam 

bersama lebih dulu sembari bertukar cerita agar rasa lelah D sepulang bekerja 

dapat lebih diminimalisir sehingga dalam melakukan wawancara pun D dapat lebih 

fokus ketika bercerita dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Selesai makan malam dan bertukar cerita, peneliti pun mengajak D untuk mulai 

masuk dan fokus ke wawancara. Sembari mewawancara D, peneliti juga 

mengamati dan mencatat perilaku D yang nampak selama wawancara. 

Selain itu, untuk pelaksanaan wawancara dengan subjek triangulasi pun 

dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda dengan wawancara yang 
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dilakukan dengan subjek pengamatan, kecuali wawancara yang dilakukan dengan 

salah satu subjek triangulasi dari subjek A wawancara dilakukan setelah peneliti 

selesai mewawancarai subjek A. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci melalui 

Tabel 4.01 dan Tabel 4.02 pada halaman 67 perihal jadwal pelaksanaan 

pengumpulan data dengan ketiga subjek pengamatan beserta kedua subjek 

triangulasi dari masing-masing subjek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.01. Jadwal Pertemuan dengan Subjek Pengamatan 

No. 
Nama 
Subjek 

Tanggal Waktu Lokasi 
Metode 

Pengumpulan 
Data 
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1. 

 
A 

25 
September 

2018 

 
15.49 

 
Rumah Subjek 

 
Wawancara dan 

Observasi 

 
2. 
 

 
AL 

26 
September 

2018 

 
20.58 

 
Cafe di 

Semarang 

 
Wawancara dan 

Observasi 

 
3. 
 

 
D 

28 
September 

2018 

 
20.23 

 
Cafe di 

Semarang 

 
Wawancara dan 

Observasi 

 

 

Tabel 4.02. Jadwal Pertemuan dengan Subjek Triangulasi 

No. 
Nama 
Subjek 

Hubungan 
dengan 
Subjek 

Tanggal Lokasi 
Metode 

Pengumpulan 
Data 

 
1. 

 
AS 

 
Ibu Kandung 

A 

25 
September 

2018 

 
Rumah 
Subjek 

 
Wawancara 

 
2. 
 

 
G 

 
Saudara 

Sepupu A 

30 
September 

2018 

 
Restoran di 
Semarang 

 
Wawancara 

 
3. 
 

 
B 

 
Teman 

Dekat AL 

27 
September 

2018 

 
Angkringan di 

Semarang 

 
Wawancara 

 
4. 

 
AZ 

 
Teman 

Dekat AL 

27 
September 

2018 

 
Angkringan di 

Semarang 

 
Wawancara 

 
5. 

 
R 

 
Teman 
Dekat D 

30 
September 

2018 

 
Restoran di 
Semarang 

 
Wawancara 

 
6. 

 
L 

 
Teman 
Dekat D 

29 
September 

2018 

 
Mall di 

Semarang 

 
Wawancara 

 

 

 

 

 

4.04. Hasil dan Analisis Setiap Kasus 

4.04.01. Subjek A 
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4.04.01.01. Identitas subjek 

Nama   : A 

Usia   : lima belas tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Lama waktu  

orangtua bercerai : kurang lebih tujuh bulan 

 

4.04.01.02. Hasil observasi 

Setelah peneliti melakukan observasi pada A, diperoleh hasil observasi 

yaitu dari penampilan A masih menggunakan pakaian yang bersih dan tidak 

sobek-sobek (pakaian layak pakai). Pada saat itu observasi dilakukan di rumah A, 

sehingga A hanya menggunakan pakaian santai yaitu kaos dan kolor (celana 

pendek). Jika di lihat dari kondisi fisik, A memiliki kondisi fisik yang baik. Tidak 

terlihat cacat fisik pada tubuh A dan terlihat bersih seperti anak yang terurus. 

Selain itu jika ditinjau berdasarkan checklist perilaku yang digunakan dalam 

penelitian ini terkait dengan penyesuaian diri, maka hasil observasi yang diperoleh 

yaitu A memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Hal tersebut terlihat 

berdasarkan cerita yang diceritakan oleh A secara garis besar serupa dengan 

cerita yang diceritakan oleh kedua orang dekat A yang menjadi sumber triangulasi 

dalam penelitian ini. Hanya terdapat sedikit perbedaan cerita saja. Perbedaan 

cerita tersebut dimungkinkan karena subjek yang menjadi sumber triangulasi tidak 

sepenuhnya mengetahui secara mendetail sesuatu yang dilakukan oleh A maupun 

yang terjadi pada A. A juga mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun 

kecemasan. Hal tersebut terlihat dari meskipun A sedih dengan perpisahan 

orangtuanya namun A masih bersedia untuk membagikan cerita perceraian 
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orangtuanya kepada peneliti. Ketika peneliti memandang wajah dan menatap mata 

A pada saat A berbicara, A pun tidak mengalihkan wajah dan pandangannya dari 

peneliti. 

Hasil yang lain menunjukkan bahwa A mampu memandang dirinya sebagai 

pribadi yang positif, dikatakan terlihat pada saat A menceritakan kisah hidupnya 

dan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti A lebih sering berbicara 

dengan menghadap dan memandang ke arah peneliti meskipun sesekali A juga 

memandang ke arah yang lain. Ketika bercerita dan menjawab pertanyaan pun, A 

tidak menundukkan wajahnya. A pun mampu mengontrol dan mengekspresikan 

emosi atau perasaannya sesuai dengan yang dirasakan, terlihat pada saat 

meskipun A tidak mengatakan jika ia merasa sedih menceritakan perceraian 

orangtuanya namun ketika A mengatakan bahwa ia sudah mulai mampu 

memaafkan dan menerima terjadinya perceraian orangtuanya A mengatakannya 

sembari tersenyum tidak dengan raut wajah yang sedih. Selama bercerita A tidak 

menunjukkan ekspresi kesedihan pada wajahnya, A hanya menunjukkan 

beberapa kali senyuman sembari menjawab pertanyaan yang diajukan. 

Pada hasil terakhir dari obervasi yang dilakukan pada A, A memiliki 

interpersonal yang baik  namun kurang mampu menjalin interaksi yang baik. Hal 

tersebut terlihat dari selama bercerita dan menjawab pertanyaan dari peneliti, A 

fokus dalam melakukannya. Ketika A bercerita maupun menjawab pertanyaan 

tidak pernah dilakukannya sembari melakuan aktivitas lainnya seperti makan atau 

bermain gadget, justru gadget-nya A singkirkan lebih dulu sebelum melakukan 

wawancara, akan tetapi beberapa kali A mengalami kesulitan dalam memahami 

maksut dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sehingga dalam memberikan 

jawaban saat wawancara, beberapa jawaban yang diberikan A kepada peneliti 
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kurang sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh peneliti. A juga kurang 

responsif dalam memberikan jawaban maupun bercerita. Seringkali dalam 

memberikan jawaban, A terdiam beberapa detik dan mengucapkan kata 

“emm”karena bingung. 

 

4.04.01.03. Hasil wawancara 

A berusia lima belas tahun merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

A memiliki seorang adik laki-laki. A masih duduk di bangku SMP. Setiap harinya, 

aktivitas yang A lakukan yaitu sekolah dan membantu ibunya. Sepulang sekolah, 

biasanya A membantu ibunya untuk berjualan makanan yang dibuat sendiri oleh 

ibunya dan membantu ibunya membersihkan rumah. Seringkali, A juga membawa 

jualannya tersebut ke sekolahnya untuk dititipkan kepada penjaga kantin agar 

dijual pada anak-anak sekolah dikantin tersebut sehingga jualan yang A bawa 

lebih banyak dan lebih cepat terjual. 

A menghadapi perceraian orangtuanya belum sampai satu tahun lamanya, 

yaitu kurang lebih tujuh bulan lamanya. Perceraian orangtua A dipicu akibat ayah 

A melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sampai membuat terpuruknya 

keadaan ekonomi keluarga A. Semua harta benda telah habis terjual akibat ulah 

dari perselingkuhan yang telah dilakukan oleh ayah A. Perselingkuhan yang ayah 

A lakukan telah berjalan sepuluh tahun lamanya. Merasa tidak tahan dengan 

perselingkuhan yang ayah A dilakukan, ibu A pun akhirnya memutuskan untuk 

berpisah dengan ayah A. Mengetahui bahwa ayah A bersalah, A beserta adiknya 

pun memilih untuk tinggal bersama ibunya. 

A mengaku semenjak orangtuanya bercerai, A menjadi lebih emosional 

ketika marah. Ketika terdapat sesuatu hal yang membuat A merasa marah, A 
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meluapkan amarahnya bisa sampai meledak-ledak. Padahal sebelum orangtua A 

bercerai ketika merasa marah A tidak pernah meluapkan amarahnya sampai 

meledak-ledak, namun A mengatakan bahwa perlahan A menyadari jika perilaku 

A  yang demikian adalah salah sehingga akhirnya A lebih memilih diam dan 

memendam sendiri rasa amarahnya ketika terdapat sesuatu yang membuatnya 

marah. 

Pada awal perceraian orangtuanya, A merasa sedih dan marah. A sedih 

karena tidak bisa lagi merasakan kebersamaan dengan kedua orangtuanya, A 

juga merasa sangat marah dengan ayahnya karena menurut A ayahnya lah yang 

menyebabkan perceraian orangtuanya terjadi. Pada awal perceraian orangtuanya 

terjadi, A bahkan tidak mau berhubungan apalagi sampai bertemu dengan 

ayahnya. A merasa membenci ayahnya karena sudah membuat keluarganya yang 

semula hidup tentram menjadi berantakan sampai membuat keadaan ekonomi 

keluarganya terpuruk, namun sejak A mendengar kabar bahwa ayahnya 

mengalami kecelakaan sampai membuat ayahnya tidak dapat berjalan dan 

beraktivitas hati A mulai luluh karena merasa iba dengan ayahnya sebab tidak ada 

yang mengurus ayahnya ketika sakit. Berdasarkan kejadian tersebut, A mulai 

membuka hati untuk bisa memaafkan dan menerima ayahnya kembali. Saat 

ayahnya sakit, A setiap hari mengunjungi ayahnya untuk mengantar makanan dan 

merawat ayahnya. Ketika ayahnya beranjak sembuh, A sudah tidak setiap hari 

mengunjungi ayahnya karena kesibukan A setiap harinya yang harus sekolah dan 

juga membantu ibunya. Jadi saat ini, perlahan A sudah bisa menerima perceraian 

orangtuanya karena semakin lama A pun memiliki pemikiran bahwa lebih baik 

orangtuanya bercerai namun masalah perselingkuhan dan ekonomi yang harus 

dirasakan oleh keluarganya terlebih ibunya telah selesai daripada orangtuanya 
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terus bertahan untuk bersama-sama namun terus menerus larut dalam masalah 

perselingkuhan dan ekonomi tersebut. 

Ketika awal menghadapi perceraian orangtuanya, A sempat merasa 

tertekan sehingga membuatnya stres. Stres yang dirasakan A, membuat A ingin 

melampiaskannya dengan mencoba sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah 

A lakukan yaitu merokok. A memilih merokok untuk melampiaskan rasa stresnya 

karena mengikuti ajakan teman-temannya, namun A hanya beberapa kali saja 

merokok karena setelah beberapa kali merokok A merasa dengan merokok pun 

tidak membantu menghilangkan rasa stresnya maupun menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. 

Akibat bercerainya orangtua A, A tentu saja memperoleh dampak dari 

kejadian tersebut namun tidak sebatas dampak negatif saja yang diperoleh A, 

melainkan juga dampak positifnya. Dampak negatif yang dirasakan oleh A yaitu, A 

menjadi lebih emosional ketika marah meskipun saat ini A mulai mampu untuk 

mengendalikan emosinya. Selain itu, A sempat menjadi kurang fokus dalam 

melakukan aktivitas terlebih ketika sekolah sehingga mengakibatkan buruknya 

hasil belajar A di sekolah. Di sisi lain, dampak positif yang A rasakan yaitu A 

menjadi lebih sering membantu orangtuanya dan lebih bisa untuk hidup prihatin. 

Perceraian orangtua A, tidak membuat A menjadi anak yang salah arah. 

Meskipun A memperoleh dampak negatif dari perceraian orangtuanya, namun 

tidak sampai membuat A menjadi salah arah. Justru dengan terjadinya perceraian 

pada orangtua A, A menjadi termotivasi untuk menjadi anak yang lebih baik dan 

bisa bermanfaat serta dibanggakan oleh orangtua dan orang-orang sekitarnya. A 

ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa anak yang orangtuanya bercerai pun 

bisa memiliki masa depan yang sukses. 
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Meskipun orangtua A bercerai, namun hal tersebut tidak menjadikan A 

menghindari orang-orang di lingkungan sekitarnya. A tetap menjalin hubungan dan 

menjalin interaksi secara baik dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Hanya 

saja pada awal perceraian orangtuanya hubungan A dengan ayahnya sempat 

menjadi buruk karena kekecewaan A yang mendalam terhadap perilaku ayahnya, 

namun saat ini hubungan A dengan ayahnya sudah berangsur membaik karena A 

sudah mulai mau membuka hati untuk memaafkan dan menerima ayahnya lagi. 

 

4.04.01.04. Hasil triangulasi sumber data 

4.04.01.04.01. Sumber triangulasi pertama 

Triangulasi sumber data yang pertama dari subjek A dilakukan dengan 

seorang wanita paruh baya berusia lima puluh tahun yang biasa dipanggil dengan 

nama AS. Ibu AS ini merupakan ibu kandung dari A. Sejak lahir hingga usia A 

sekarang, Ibu AS yang mengurus dan membesarkan A dengan tangannya 

sendiri.Ibu AS mengatakan jika sehari-harinya selain sekolah, A juga selalu 

membantu Ibu AS membersihkan rumah, menjaga adiknya, bahkan membantu Ibu 

AS menjualkan makanan yang dimasak dan dijual sendiri oleh Ibu AS. A 

membantu menjualkan makanan tersebut dengan menitipkannya kepada penjaga 

kantin sekolah A untuk dijualkan ke anak-anak sekolah di tempat A bersekolah. 

Menurut Ibu AS, perceraian terebut terjadi dipicu oleh perilaku ayah A. 

Perilaku ayah A yang membohongi keluarganya mengenai perselingkuhannya 

yang dilakukan bertahun-tahun sampai membuat keluarga A terpuruk akan 

keadaan ekonominya. Ibu AS yang sudah tidak kuasa lagi menahan sakit hati dan 

juga terus menerus melihat anak-anak bersedih akibat perilaku buruk ayah A 

akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan ayah A. Ibu AS juga memutuskan 
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untuk membawa A beserta adiknya untuk tinggal dan dirawat bersama Ibu AS agar 

kebahagiaan anak-anak lebih terjamin. 

Ibu AS mengungkapkan, bahwa perceraian yang terjadi pada Ibu AS dan 

ayah A tidak membuat perilaku A menjadi buruk. Menurut Ibu AS sejak dulu pun A 

merupakan anak yang memiliki sikap yang baik, hingga sekarang pun tetap masih 

menjadi anak yang baik meskipun sekarang orangtuanya telah bercerai. A tidak 

pernah bertindak di luar norma atau batas wajar dan mematuhi perkataan 

orangtuanya, yang dirasakan Ibu AS justru dengan perceraian yang terjadi ini 

membentuk A tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Meskipun menurut Ibu 

AS tidak terjadi perubahan perilaku yang buruk pada A akibat dari perceraian 

orangtua ini, namun Ibu AS mendapatkan informasi dari guru pengajar A bahwa di 

awal perceraian orangtuanya A menjadi lebih pendiam dan terlihat murung ketika 

di sekolah. Selain itu A menjadi kurang fokus ketika di sekolah sehingga sempat 

membuat hasil belajar A di sekolah menurun, namun hal tersebut tidak 

berlangsung lama. Menurut laporan dari guru A yang diinfokan kepada Ibu AS, 

saat ini perilaku A di sekolah sudah kembali aktif dan hasil belajar A di sekolah pun 

sudah mulai membaik seperti sebelum orangtua A bercerai. 

Sepengetahuan Ibu AS, dari kecil hingga sekarang A tidak pernah memiliki 

masalah dan selalu berhubungan baik dengan siapapun orangnya karena A bukan 

lah anak yang suka berbuat onar. Baik sebelum maupun setelah orangtua A 

bercerai tidak dirasakan oleh Ibu AS terdapat perbedaan A dalam bergaul dengan 

teman-temannya, A tetap bermain dan berkumpul bersama teman-teman sekolah 

maupun teman-teman gerejanya seperti biasanya meskipun sempat terdapat satu 

waktu ketika A menjadi cenderung lebih murung ketika di sekolah. Justru yang 

dirasakan oleh Ibu AS setelah perceraiannya terjadi A menjadi lebih sayang dan 
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lebih menjaga ayahnya terlebih adik dan ibunya, serta lebih mematuhi perkataan 

kedua orangtuanya. Selain itu semenjak orangtua A bercerai, Ibu AS merasakan 

orang-orang di sekitar A pun justru menjadi lebih perduli dengan A sehingga 

hubungan A dengan lingkungan sekitar pun dapat dikatakan menjadi lebih erat 

setelah orangtua A bercerai. Memang tidak dipungkiri pula oleh Ibu AS jika di awal 

terjadinya perceraian, A sempat merasa sangat benci dengan ayahnya sampai 

membuat A enggan berkomunikasi apalagi bertemu dengan ayahnya. Tetapi hal 

tersebut tidak berlangsung lama, hati A pun akhirnya luluh kembali dengan 

ayahnya semenjak mengetahui ayahnya mengalami kecelakaan dan terluka parah 

juga tidak ada yang mengurus ayahnya, serta sering kali Ibu AS memberikan 

nasihat kepada A untuk memaafkan dan tetap menerima ayahnya kembali. Jadi, 

saat ini hubungan A dengan ayahnya sudah jauh lebih membaik dibandingkan 

dengan ketika awal perceraian orantuanya terjadi. 

Menurut Ibu AS, sejak kecil hingga saat ini A merupakan anak yang 

memiliki kepribadian yang baik. A tidak pernah bertindak atau melakukan sesuatu 

yang di luat batas norma. Semenjak terjadinya perceraian orangtua A, Ibu AS 

merasa justru A tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri.  

 

4.04.01.04.02. Sumber triangulasi kedua 

Triangulasi sumber data yang kedua dari subjek A dilakukan dengan 

seorang wanita berusia 22 tahun yang biasa dipanggil dengan nama G. G 

merupakan saudara dekat dari A, sehingga G mengenal A pun dari A masih bayi. 

G tidak tinggal serumah dengan A. Kota G tinggal pun berbeda dengan kota 

dimana A tinggal, namun meski begitu G cukup sering bercerita dengan A 

sehingga G cukup mengetahui kehidupan A meskipun tidak secara mendetail. 
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Sepengetahuan G, sehari-harinya yang A lakukan adalah sekolah, bermain 

bersama teman-temannya, dan membantu orangtuanya. Sebagai saudara, G 

mengetahui jika orangtua A telah bercerai. Alasan secara garis besar yang G 

ketahui penyebab dari bercerainya orangtua A yaitu adanya orang ketiga yang 

dimunculkan oleh ayah A, dari perselingkuhan itulah akhirnya berdampak pula 

pada kemrosotan ekonomi pada keluarga A. 

Menurut G, terlihat ada perbedaan perilaku pada diri A setelah orangtua A 

bercerai. Sejak dulu hingga sekarang A tetap menjadi anak yang patuh pada 

orangtuanya, namun yang berbeda yaitu dahulu A bukanlah anak yang mudah 

marah dan bukanlah anak yang dapat secara terang-terangan meluapkan 

amrahnya tapi sekarang A menjadi lebih mudah terpancing amarahnya dan dapat 

secara terang-terangan meluapkan amarahnya, bahkan kepada orang yang lebih 

tua dari A sekalipun. A juga terlihat menjadi lebih pemikir dari sebelumnya. 

Ketika menghadapi perceraian orangtua A yang G ketahui, A mengatasi 

tekanan yang dirasakannya dengan bermain bersama teman-temannya maupun 

bermain gitar. Secara garis besar A memiliki hubungan baik dengan teman-

temannya, kedua orangtuanya, maupun saudara-saudaranya. Meskipun di awal 

perceraian orangtua A, A sempat menjaga jarak dengan ayahnya karena A marah 

dengan ayahnya yang telah menyebabkan perceraian tersebut terjadi tapi saat ini 

A sudah mampu memaafkan dan menerima kembali ayahnya, namun terdapat 

hubungan yang tidak baik antara A dengan salah satu tantenya akibat terjadi 

kesalahpahaman di antara A dengan tantenya yang hingga saat ini belum 

terselesaikan permasalahannya. 

Menurut G, sejauh ini secara keseluruhan A memiliki kepribadian yang 

baik. A termasuk anak yang patuh dengan orangtuanya dan tidak pernah 
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berperilaku di luar norma atau di luar batas wajar. Bahkan setelah orangtua A 

bercerai, justru sekarang A menjadi anak yang lebih mandiri dan dapat diandalkan. 

 

4.04.01.05. Analisis kasus 

 Pada mulanya sebelum orangtua A bercerai, A merupakan anak yang 

mampu mengotrol emosi yang dirasakannya dalam arti ketika marah A tidak 

pernah meluapkan amarahnya hingga meledak-ledak. Selain itu, A merupakan 

siswa yang tergolong aktif ketika di sekolah dan A juga senang bergaul. Ketika A 

mengetahui kedua orangtuanya sering bertengkar terlebih ketika A mengetahui 

bahwa kedua orangtuanya bercerai karena ayah A telah bertahun-tahun 

melakukan perselingkuhan, A merasa sedih dan stres. Rasa sedih dan stres yang 

dirasakan A, menjadikan A berperilaku yang cenderung negatif sebagai alasan 

untuk menghilangkan rasa sedih dan stresnya. 

Perilaku-perilaku negatif tersebut seperti merokok (individu tidak memiliki 

persepsi yang akurat terhadap realita), meledak-ledak ketika meluapkan 

amarahnya yang menyebabkan A akhirnya memiliki hubungan yang kurang baik 

dengan salah satu tantenya (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu 

tidak mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai 

dengan yang dirasakan, serta individu tidak memiliki interpersonal yang baik dan 

tidak mampu menjalin interaksi dengan baik), kurang fokus ketika di sekolah yang 

menyebabkan penurunan prestasi belajar A di sekolah individu (termasuk ke 

dalam tema penelitian yaitu individu tidak mampu bertahan di bawah tekanan, 

stres, maupun kecemasan). Selain itu, A juga tidak ingin menjalin hubungan lagi 

dengan ayahnya karena rasa benci A terhadap ayahnya (termasuk ke dalam tema 

penelitian yaitu individu tidak memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, serta 
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individu tidak memiliki interpersonal yang baik dan tidak mampu menjalin interaksi 

dengan baik). Hal-hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa A memiliki masalah 

penyesuaian diri pada dirinya di awal perceraian orangtuanya, yang berarti A 

memliki penyesuaian diri yang tidak efektif pada saat itu. 

Penyesuaian diri tidak efektif yang terbentuk pada diri A ini, juga karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di lingkungan sekitar A. Faktor-faktor 

tersebut antara lain A masih labil karena berada pada masa pencarian jati diri yang 

seharusnya sangat membutuhkan dampingan dari kedua orangtua (faktor 

perkembangan dan kematangan), dan juga A stres karena pertengkaran yang 

terjadi pada orangtuanya dan A tidak menduga jika orangtuanya harus bercerai 

faktor psikologis). 

 Selang berjalan kira-kira sebulan setelah perceraian orangtua A, A 

perlahan memaafakan kesalahan yang telah diperbuat oleh ayahnya dan 

menerima perceraian orantuanya. Mulai dari situ, A perlahan merubah perilaku 

negatifnya yang muncul akibat perceraian orangutanya. Perlahan A menyadari 

bahwa perilaku negatifnya tersebut tidaklah baik dan akan merugikan dirinya 

maupun oranglain apabila perilaku negatifnya tersebut terus menerus dilakukan 

(termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu memiliki persepsi yang akurat 

terhadap realita, individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang positif, 

individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau perasaannya 

sesuai dengan yang dirasakan, serta individu memiliki interpersonal yang baik dan 

mampu menjalin interaksi dengan baik). Tentu saja kesadaran atas perubahan 

perilaku A tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa pengaruh apapun. Selama 

proses tersebut, ibu kandung, teman-teman, tetangga, dan juga guru dari A turut 

berpengaruh dalam proses penyesuaian diri A. Mereka tidak bosan-bosan untuk 
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memberikan dukungan kepada A, baik secara moril maupun materiil agar A dapat 

kembali menjadi pribadi yang positif seperti dulu kala sebelum orangtua A bercerai. 

Terutama ibu dari A, tiada hentinya dan dengan penuh kesabaran selalu 

memberikan nasihat, arahan, dan semangat pada A agar A tidak tumbuh menjadi 

anak yang salah arah meskipun orangtuanya telah bercerai. 

 Berkat dukungan moril maupun materiil yang diberikan ibu kandung, 

teman-teman, tetangga, dan juga guru dari A kepada A, saat ini A sudah 

menunjukkan perubahan perilaku yang positif seperti A sudah tidak lagi merokok 

kerena A merasa dengan merokok tidak juga menghilangkan rasa sedih dan stres 

yang dirasakannya (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu memiliki 

persepsi yang akurat terhadap realita), A lebih memilih diam dan mengontrol 

emosinya ketika marah untuk menghindari masalah yang justru lebih rumit 

(termasuk ke dalam tema peneltian yaitu individu memiliki persepsi yang akurat 

terhadap realita, serta individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi 

atau perasaannya sesuai dengan yang dirasakan). Selain itu A telah memaafkan 

kesalahan yang diperbuat ayahnya dan menerima kondisi perceraian orangtuanya 

sehingga A perlahan memperbaiki hubungan dengan ayahnya melaui cara 

merawat ayahnya yang sedang sakit (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu 

individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, individu mampu 

memandang dirinya sebagai pribadi yang positif, serta individu memiliki 

interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik), A pun juga 

kembali fokus dan aktif ketika di sekolah untuk memperbaiki serta mengembalikan 

prestasi belajarnya seperti semula (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu 

individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, serta individu mampu 

memandang dirinya sebagai pribadi yang positif). Tidak sebatas itu saja, saat ini A 
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menjadi lebih sering membantu kedua orangtuanya dan juga menjadi lebih bisa 

hidup prihatin (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu memiliki persepsi 

yang akurat terhadap realita, individu mampu bertahan di bawah tekanan, stres, 

maupun kecemasan, individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang 

positif, serta individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin 

interaksi dengan baik). Perubahan perilaku A yang kembali menjadi positif bahkan 

semakin positif, menunjukkan bahwa saat ini A telah memiliki penyesuaian diri 

yang efektif. 

 Penyesuaian diri efektif yang akhirnya dimiliki oleh A tentunya dapat 

terbentuk karena dipengaruhi pula oleh banyak faktor yang terdapat di lingkungan 

sekitar A. Faktor-faktor tersebut meliputi A mulai belajar berpikir dewasa dengan 

berpikir bahwa perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi kedua 

orangtuanya (faktor perkembangan dan kematangan), A berusaha tetap menjadi 

pribadi yang positif seburuk apapun kondisi yang sedang dihadapinya (faktor 

kepribadian), A mulai memaafkan ayahnya dan menerima realita yang ada 

semenjak mengetahui ayahnya jatuh sakit dan tidak ada yang merawat (faktor 

psikologis), A memperoleh nasehat dari ibunya mengenai perceraian orangtuanya 

dan sikap A terhadap ayahnya (faktor edukasi atau pendidikan), A memperoleh 

dukungan psikologis maupun finansial dari orang-orang disekitarnya (faktor 

lingkungan). 
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Tabel 4.03. Intensitas Tema pada Subjek A 

Tema Intensitas Koding 

Individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. ++++ PD1 

Individu mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan. 

+++ PD2 

Individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang 
positif. 

+++ PD3 

Individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau 
perasaannya sesuai dengan yang dirasakan. 

+++ PD4 

Individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin 
interaksi dengan baik. 

++++ PD5 

Keterangan : 

+++ : Intensitas sedang  

++++  : Intensitas tinggi 

PD1  : Karakteristik penyesuaian diri yang pertama 

PD2  : Karakteristik penyesuaian diri yang kedua 

PD3  : Karakteristik penyesuaian diri yang ketiga 

PD4  : Karakteristik penyesuaian diri yang keempat 

PD5  : Karakteristik penyesuaian diri yang kelima 

 

Tabel 4.04. Matriks Interkorelasi antartema pada Subjek A 
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PD1 

 
PD2 

 
PD3 

 
PD4 

 
PD5 

 
PD1 

 
- 

    

 
PD2 

  
- 

 
 

  

 
PD3 

   
- 

  

 
PD4 

    
- 

 
 

 
PD5 
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Keterangan : 

 : Dipengaruhi     : Saling mempengaruhi 

 : Mempengaruhi   - : Tidak ada hubungan 
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Gambar 4.01. Dampak Perceraian Orangtua terhadap Penyesuaian Diri pada Subjek A. 

Penyesuaian diri A pra 
perceraian orangtua : 

1. Tidak pernah meluapkan 
amarah hingga meledak-
ledak. 

2. Aktif ketika di kelas. 
3. Senang bergaul. 

Orangtua bercerai akibat 
perselingkuhan yang 
dilakukan oleh ayah A. 

Dampak akibat 
perceraian orangtua : 

1. Merasa sedih dan stres. 
2. Lebih emosional ketika 

marah. 
3. Membenci ayahnya. 
4. Penurunan hasil belajar. 

Penyesuaian diri A pasca 
perceraian orangtua 

Sikap maupun 
perilaku negatif : 

1. Merokok untuk 
menghilangkan stres. 

2. Memiliki hubungan yang 
tidak baik dengan salah 
satu tantenya akibat 
emosi yang tidak 
terkendali. 

3. A tidak lagi ingin 
berhubungan dengan 
ayahnya. 

4. Kurang fokus di sekolah. 

Sikap maupun 
perilaku positif : 

1. Berhenti merokok. 
2. Lebih memilih diam dan 

memendam emosinya 
ketika marah. 

3. A memperbaiki 
hubungan dengan 
ayanya, melalui cara 
merawat ayahnya yang 
sedang sakit. 

4. Kembali fokus dan aktif di 
sekolah, sehingga hasil 
belajar A kembali 
meningkat. 

5. Sering membantu kedua 
orangtua. 

6. Lebih bisa hidup prihatin. 

Penyesuaian diri 
tidak efektif 

Penyesuaian diri efektif 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri : 

1. Perkembangan dan kematangan (A 
mulai belajar berpikir dewasa 
dengan berpikir bahwa perceraian 
merupakan penyelesaian terbaik 
bagi kedua orangtuanya). 

2. Kepribadian (A berusaha tetap 
menjadi pribadi yang positif seburuk 
apapun kondisi yang sedang 
dihadapinya). 

3. Psikologis (A mulai memaafkan 
ayahnya dan menerima realita yang 
ada semenjak mengetahui ayahnya 
jatuh sakit dan tidak ada yang 
merawat). 

4. Edukasi atau pendidikan (A 
memperoleh nasehat dari ibunya 
mengenai perceraian orangtuanya 
dan sikap A terhadap ayahnya). 

5. Lingkungan (A memperoleh 
dukungan psikologis maupun 
finansial dari orang-orang 
disekitarnya). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri : 

1. Perkembangan dan 
kematangan (A masih labil 
karena berada pada masa 
pencarian jati diri yang 
seharusnya sangat 
membutuhkan dampingan dari 
kedua orangtua). 

2. Psikologis (A stres karena 
pertengkaran yang terjadi pada 
orangtuanya dan A tidak 
menduga jika orangtuanya 
harus bercerai). 

 

Awal perceraian orangtua Kurang lebih sebulan 
setelah perceraian orangtua 
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4.04.02. Subjek AL 
4.04.02.01. Identitas subjek 

Nama   : AL 

Usia   : tujuh belas tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Lama waktu  

orangtua bercerai : kurang lebih empat bulan 

 

4.04.02.02. Hasil observasi 

Setelah peneliti melakukan observasi pada AL, diperoleh hasil observasi 

yaitu dari penampilan AL menggunakan pakaian layak pakai yaitu pakaian yang 

bersih, tidak sobek-sobek, bahkan terbilang AL berpenampilan rapi. AL 

menggunakan kaos yang dirangkap dengan jaket, kemudian menggunakan celana 

panjang jeans dan menggunakan sepatu. Pada saat itu observasi dilakukan di 

salah satu cafe di daerah Pawiyatan Luhur Semarang. Jika di lihat dari kondisi 

fisik, AL memiliki kondisi fisik yang baik. Tidak terlihat cacat fisik pada tubuh AL 

dan terlihat bersih juga rapi. 

Bila ditinjau berdasarkan checklist perilaku yang digunakan dalam 

penelitian ini terkait dengan penyesuaian diri, maka hasil observasi yang diperoleh 

yaitu AL memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Hal tersebut terlihat 

berdasarkan cerita yang diceritakan oleh AL secara garis besar serupa dengan 

cerita yang diceritakan oleh kedua teman dekat AL yang menjadi sumber 

triangulasi dalam penelitian ini. Hanya terdapat sedikit perbedaan cerita saja. 

Perbedaan cerita tersebut dimungkinkan karena subjek yang menjadi sumber 

triangulasi tidak sepenuhnya mengetahui secara mendetail sesuatu yang 

dilakukan oleh AL maupun yang terjadi pada AL. AL juga dinilai mampu bertahan 
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di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan. Hal tersebut terlihat ketika 

meskipun AL masih ada perasaan kesal dengan sikap ibunya yang mudah marah 

dan tidak dewasa menurut AL, namun AL masih bersedia untuk membagikan 

cerita perceraian orangtuanya kepada peneliti. AL pun nampak tetap tenang sama 

sekali tidak menggerak-gerakan anggota tubuhnya maupun mengalihkan wajah 

dan pandangannya dari peneliti ketika peneliti memandang wajah dan menatap 

mata AL pada saat AL berbicara. 

Selain itu, hasil observasi yang lain menunjukkan bahwa AL mampu 

memandang dirinya sebagai pribadi yang positif. Nampak pada saat AL 

menceritakan kisah hidupnya dan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan 

peneliti, AL selalu berbicara dengan menghadap dan memandang peneliti, tidak 

sedikit pun ketika AL berbicara ia memandang ke arah lain. Ketika bercerita dan 

menjawab pertanyaan pun, AL juga sama sekali tidak menundukkan wajahnya. AL 

juga mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai 

dengan yang dirasakan, terlihat pada saat AL tidak mengatakan jika ia merasa 

sedih karena teman-temannya tidak lagi bisa menginap di rumahnya semenjak 

orangtuanya bertikai, AL mengekspresikan sedihnya tidak dengan menangis 

melainkan dengan menundukkan kepalanya sejenak kemudian kembali bercerita 

sehingga ekspresi kesedihan yang ditunjukkan AL pun tidak sampai membuat 

orang-orang disekitarnya merasa terganggu yang sampai melihat maupun 

memperhatikan ke arah AL. 

Hasil terakhir yang diperoleh peneliti berdasarkan obervasi yang dilakukan 

pada AL, yaitu AL memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi 

dengan baik. Hal tersebut terlihat dari selama bercerita dan menjawab pertanyaan 

dari peneliti, AL sangat fokus dalam melakukannya. Tidak sekalipun AL ketika 
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bercerita maupun menjawab pertanyaan melakuan aktivitas apapun, yang padahal 

ketika itu AL membawa tugas sekolahnya dan juga harus menyelesaikan tugas 

sekolahnya tersebut untuk esok hari namun ketika wawancara dilakukan AL fokus 

melakukan wawancara lebih dulu dan mengenyampingkan sejenak tugas 

sekolahnya. Selain itu, AL cukup jelas dalam memberikan jawaban maupun ketika 

bercerita. Seringkali AL memberikan penjelasan pada jawaban-jawaban yang 

diberikannya, jadi AL cukup responsif dalam kegiatan wawancara yang dilakukan 

karena AL tidak sebatas memberikan jawaban yang dibutuhkan peneliti melainkan 

juga memberikan informasi tambahan kepada peneliti. Ketika menyampaikan 

jawabannya pun, AL tidak terbata-bata maupun kebingungan. Jawaban yang 

disampaikan AL tampak jelas dan lugas. 

 

4.04.02.03. Hasil wawancara 

AL berusia tujuh belas tahun merupakan seorang anak tunggal yang berarti 

tidak memiliki kakak maupun adik. AL telah duduk di bangku SMA. Aktivitas sehari-

hari yang AL lakukan yaitu sekolah. Sepulang sekolah,seringkali AL mengisi 

waktunya dengan bermain game di gadget dan membuat musik. 

AL menghadapi perceraian orangtuanya baru sekitar kurang lebih empat 

bulan lamanya. Sebelumnya keluarga yang dimiliki AL berjalan baik-baik saja, 

tidak pernah muncul masalah yang berarti yang sampai membuat kedua orangtua 

AL bertengkar. Perceraian orangtua AL dipicu akibat kedua orangtua AL yang 

saling merasa sudah tidak lagi memiliki kecocokan dalam membina rumah tangga. 

Ketidakcocokan tersebut telah dirasa setahun belakangan ini. Salah satu bentuk 

ketidakcocokan tersebut yaitu ketika ayah AL sering pulang malam karena urusan 

pekerjaan, namun ibu AL yang cenderung pemarah tidak bisa menerima perilaku 
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ayah AL yang sering pulang malam meskipun ayah AL telah memberikan 

penjelasan, sehingga meskipun ayah AL telah memberikan penjelasan namun ibu 

AL tetap saja marah-marah. Akibat ketidakcocokan tersebut, kedua orangtua AL 

sering bertengkar di rumah. AL pernah mencoba untuk melerai dan menjadi 

penengah ketika orangtuanya sedanag bertengkar, namun kedua orangtua AL 

tidak menghiraukan usaha AL yang mencoba melerai. Pertengkaran yang sering 

dilakukan orangtua AL di rumah akhirnya membuat AL berubah sikap. Perubahan 

sikap AL membuat ayah AL akhirnya memutuskan untuk lebih baik bercerai 

dengan ibu AL, daripada jika dipaksakan untuk tetap bersama justru akan 

membuat AL semakin tertekan karena sikap ibu AL yang pemarah pun sulit untuk 

diubah. Setelah bercerai, saat ini AL memilih tinggal bersama ayahnya. 

AL mengaku sebelum pertengkaran dan perceraian orangtuanya terjadi, 

AL merupakan anak yang senang bergaul bahkan jika hari libur AL sering 

mengajak teman-temannya untuk menginap di rumahnya. Semenjak orangtua AL 

sering bertengkar sampai akhirnya bercerai, AL menjadi lebih sering memilih di 

rumah untuk menyendiri di dalam kamar tidurnya. AL pun merasa tidak ada 

semangat untuk berkumpul bersama teman-temannya, terlebih jika dirinya yang 

harus menginap di rumah temannya. Selain itu sebelum orangtuanya bercerai, AL 

menceritakan jika AL termasuk anak yang sangat menghargai dan patuh kepada 

kedua orangtuanya. Semenjak orangtua AL sering bertengkar, AL menjadi kurang 

menghargai kedua orangtuanya karena AL merasa kedua orangtuanya pun tidak 

bisa menghargai AL sebagai anak. AL merasa kurang dihargai oleh kedua 

orangtuanya karena kedua orangtuanya sering sekali bertengkar di rumah, 

sedangkan menurut AL seharusnya kedua orangtuanya bisa membicarakan 

permasalahan mereka secara dewasa dengan kepala dingin tidak perlu sampai 
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bertengkar. Alasan yang lainnya,  karena kedua orangtuanya tidak menghiraukan 

usaha AL ketika AL melerai orangtuanya saat bertengkar. Sikap kurang 

menghargai AL kepada kedua orangtuanya contohnya yaitu AL menunda 

pekerjaan yang diperintahkan oleh orangtuanya, namun tidak lebih dari tindakan 

tersebut yang sampai memberontak maupun membangkang berlebihan. 

AL merasa kesal dan sedih atas pertengkaran dan perceraian yang terjadi 

pada kedua orangtuanya. Kesal yang AL rasakan karena orangtua AL yang secara 

terang-terangan sering bertengkar di rumah, sehingga AL mau tidak mau harus 

mendengar pertengkaran kedua orangtuanya. Menurut AL sikap kedua 

orangtuanya yang demikian dianggap masih sangat kekanak-kanaan, karena AL 

berpendapat bahwa seharusnya kedua orangtua AL bisa lebih bijak dan dewasa 

membicarakan permasalahannya dengan kepala dingin tanpa harus bertengkar 

sampai berteriak-teriak hingga membuat AL mendengar pertengkaran tersebut. 

Menurut AL juga, sikap orangtua yang membicarakan masalah dengan 

pertengkaran akan membawa dampak yang kurang baik bagi anak-anaknya, 

terlebih jika anak tersebut masih memiliki pemikiran yang labil dan jika anak 

tersebut adalah anak perempuan yang cenderung lebih perasa. AL pun juga 

merasa sedih, namun sedih yang AL rasakan lebih karena akibat pertengkaran 

yang terjadi pada orangtua AL membuat teman-teman AL bersikap berbeda 

terhadap AL karena AL melarang teman-teman AL untuk mengunjungi terlebih 

menginap di rumahnya. AL sedih karena pertengkaran kedua orangtuanya 

membuat AL tidak memiliki semangat untuk berkumpul bersama teman-temannya, 

sehingga AL pun menjadi jarang berkumpul dengan teman-temannya dan lebih 

banyak menyendiri di kamar tidurnya. 
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Biasanya untuk mengobati kesedihan dan mengisi kesendiriannya, AL 

menonton film kesukaannya maupun membuat dan bermain musik di kamar 

tidurnya. AL merasa enjoy dan dapat melupakan masalah yang sedang dialami 

kedua orangtunya ketika ia berkutat dengan, maka dari itu AL memilih berkutat 

dengan musik untuk melampiaskan kesedihan dan kesepian yang dirasakannya. 

AL mengaku tidak pernah melakukan hal yang di luar batas norma untuk 

melampiaskan kesedihan dan kesepian yang ia rasakan, karena pada dasarnya 

AL merupakan orang yang penakut sehingga AL pun juga takut untuk melakukan 

hal-hal yang di luar batas norma. AL lebih memilih melampiaskannya dengan hal-

hal yang sewajarnya saja yang ia sukai dan yang bermanfaat untuk dirinya. 

Meskipun pada saat pertengkaran dan di awal perceraian orangtua AL, ia 

merasakan terdapat dampak yang kurang baik terhadap dirinya seperti kurang 

menghargai orangtua, lebih banyak menyendiri, dan lebih menutup diri pada 

tetangga, namun menurut AL hal-hal tersebut ia rasakan hanya dalam kurun waktu 

kurang lebih satu bulan di awal perceraian orangtuanya saja. Setelah itu hingga 

sekarang, AL merasa sudah lebih baik karena AL sendiri berniat untuk bangkit dari 

kesedihan dan kesendirian yang ia rasakan kemudian kembali seperti dulu lagi 

saat AL banyak bergaul dan berkumpul bersama teman-temannya. Meskipun AL 

menilai perceraian orangtuanya terjadi karena kesalahan ibunya, namun hal 

tersebut tidak membuat AL menyamaratakan penilaian AL terhadap seorang 

perempuan. Ketika menilai seorang perempuan, AL tetap mengenali satu persatu 

secara mendalam lebih dulu. 

Saat ini AL justru lebih dekat, lebih menghargai, dan lebih patuh kepada 

ayahnya. AL juga sudah mulai sering berkumpul kembali dengan teman-

temannya. Meskipun demikian, namun hubungan AL dengan ibunya sudah tidak 
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terjalin dengan baik, namun hal tersebut bukan semata-mata karena AL yang 

menginginkan. Ayah AL yang melarang AL untuk menghubungi terlebih menemui 

ibunya. Sebenernya dari AL sendiri ada keinginan untuk menghubungi ibunya, 

namun karena AL tinggal dan diurus oleh ayahnya maka AL tidak memiliki cukup 

keberanian untuk menghubungi ibunya lagi, di samping itu dari pihak ibu AL pun 

tidak ada usaha untuk menghubungi AL. 

Sejak perceraian orangtuanya, AL merasa dirinya menjadi lebih introvert 

yaitu lebih nyaman menyendiri daripada bergaul bersama teman-temannya. 

Meskipun demikian, namun AL ingin dan berusaha untuk menjadi AL yang seperti 

dulu yang lebih senang dan lebih banyak bergaul. AL menganggap bahwa 

perceraian orangtuanya merupakan rintangan hidup yang harus bisa dilalui oleh 

AL, dan AL merasa bahwa dirinya telah mampu melewati rintangan tersebut. 

 

4.04.02.04. Hasil triangulasi sumber data 

4.04.02.04.01. Sumber triangulasi pertama 

Triangulasi sumber data yang pertama dari subjek AL dilakukan dengan 

seorang remaja laki-laki berusia sembilan belas tahun yang biasa dipanggil 

dengan nama B. B merupakan salah satu teman main, teman cerita, sekaligus 

teman dekat dari AL. B mengenal dan berteman dengan AL sudah tiga tahun 

lamnya. B tinggal di kota yang sama dengan AL, karena B telah cukup lama 

mengenal dan dekat dengan AL sehingga B cukup mengetahui kehidupan AL 

meskipun tidak secara mendetail. Sepengetahuan B aktivitas yang sering 

dilakukan oleh AL yaitu membuat musik, karena aktivitas tersebut merupakan 

aktivitas yang sering dilakukan bersama antara AL dengan B, AL yang membuat 

aransemen lagunya sedangkan B yang membuat lirik lagunya. 



91 
 

 

B mengaku bahwa ia mengetahui jika orangtua AL telah bercerai namun B 

sama sekali tidak mengetahui alasan yang menyebabkan orangtua AL bercerai, 

karena AL hanya sebatas mengatakan jika orangtuanya telah bercerai tetapi tidak 

menceritakan secara detail termasuk alasan penyebab bercerainya orangtua AL. 

B pun juga sungkan jika ingin bertanya lebih jauh kepada AL mengenai perceraian 

orangtua AL. 

B melihat terdapat perubahan sikap pada AL semenjak orangtua AL 

bercerai. Menurut B sejak orangtua AL bercerai, AL menjadi lebih sering 

menyendiri di rumah daripada berkumpul bersama teman-temannya. Selain itu, AL 

juga lebih sering bepergian sendirian dibandingkan berpergian bersama 

temannya. Padahal sebelum orangtua AL bercerai, AL sering berkumpul dan 

berpergian bersama teman-temannya. Sepengetahuan B, AL termasuk orang 

yang memiliki banyak teman karena senang bergaul dulunya. Meskipun demikian 

jika dengan teman-teman terdekat AL yang salah satunya adalah B, AL masih mau 

bila diajak berkumpul ataupun main namun intensitasnya memang tidak sesering 

dulu sebelum orangtuanya AL bercerai. 

Menurut pengamatan B, dalam menghadapi masalah perceraian orangtua 

AL sikap AL cenderung menyendiri dan menutup diri namun sesekali AL sempat 

berkeluh kesah kepada B, hanya saja keluh kesah yang disampaikan AL kepada 

B bukan mengenai keadaan keluarganya maupun perceraian orangtuanya. AL 

terbilang menutup diri jika membicarakan mengenai keadaan keluarganya terlebih 

masalah perceraian orangtuanya. Meskipun demikian, B tidak pernah melihat 

langsung atau pun mengetahui jika AL bertindak di luar batas norma untuk 

melampiaskan tekanan yang dirasakan AL karena masalah perceraian 

orangtuanya.  
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Sepengetahuan B, AL lebih dekat dengan ayahnya karena AL tinggal 

bersama ayahnya, sehingga menjadikan AL tidak terlalu dekat dengan ibunya 

karena terdapat hubungan yang tidak baik antara ayah dan ibu AL. Jika dengan 

teman-teman dekat AL masih memiliki hubungan yang baik bahkan B pun dari dulu 

hingga sekarang masih sering menginap di rumah AL, namun jika dengan orang-

orang yang tidak terlalu dekat maupun dengan orang-orang yang baru dikenal AL 

menjadi kurang begitu menyambut (welcome). Menurut B, hal tersebut mungkin 

dikarenakan AL merasa minder dengan keadaan orangtuanya yang telah bercerai. 

Menurut B pandangan atau penilaian B terhadap AL yaitu AL menjadi 

seseorang yang kurang memiliki keberanian dan kurang percaya diri untuk 

menjalin hubungan dengan orang-orang baru. Selain itu, AL menjadi seseorang 

yang penyendiri dan lebih senang mengisi waktu luangnya sendirian di amar 

tidurnya. 

 

4.04.02.04.02. Sumber triangulasi kedua 

Triangulasi sumber data yang kedua dari subjek AL dilakukan dengan 

seorang remaja laki-laki juga berusia 21 tahun yang biasa dipanggil dengan nama 

Ucup (AZ). AZ juga merupakan salah satu teman main, teman cerita, sekaligus 

teman dekat dari AL. AZ sudah mengenal dan berteman dengan AL sekitar 

sepuluh bulan. AZ tinggal di kota yang sama dengan AL. Meskipun AZ baru 

mengenal AL dalam hitungan bulan, namun AZ sudah kenal dekat dengan AL 

sehingga AZ cukup mengetahui kehidupan AL meskipun tidak secara mendetail. 

Sepengetahuan AZ aktivitas yang sering dilakukan oleh AL yaitu membuat musik 

dan menari tari modern, karena aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang sering 

dilakukan bersama antara AL dengan AZ. AL dengan AZ sering bertukar ilmu 
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tentang musik dan sering pula latihan menari tari modern bersama. Selain itu yang 

AZ ketahui, AL sehari-harinya senang bermain game di gadget-nya. 

AZ telah mengetahui jika orangtua AL sudah bercerai, yang AZ ketahui 

berdasarkan dari cerita AL yang diceritakan pada AZ bahwa secara garis besar 

inti masalah dari perceraian orangtua AL karena orangtua AL yang sering 

bertengkar akibat masalah sepele namun dibesar-besarkan oleh ibu AL. Masalah 

sepele tersebut yang AZ ketahui yaitu ibu AL sering marah-marah karena ayah AL 

pulang malam meskipun dengan alasan karena bekerja sampai malam. 

Menurut AZ, terlihat perbedaan sikap pada AL setelah orangtuanya 

bercerai. AL menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, lebih sering main dan pergi 

sendirian. Selain itu di awal pada saat orangtua AL bercerai, AL jadi sulit diajak 

bermain dan berkumpul. Jika ingin main dengan AL, AZ harus menghampiri AL ke 

rumah AL agar AL bersedia diajak bermain dan berkumpul bersama teman-teman 

yang lain. Padahal dulu sebelum orangtua AL bercerai menurut AZ, AL merupakan 

anak yang terbilang aktif. AL senang bergabung dengan komunitas, berlatih tari 

modern dan membuat musik bersama AZ maupun teman AL yang lainnya, 

bermain alat musik dalam sebuah band, bermain game bersama AZ di warnet. 

Selain itu sebelum orangtua AL bercerai, AZ sangat sering main ke rumah AL bisa 

sampai lima kali dalam seminggu. 

Sepengamatan AZ untuk melampiaskan perasaan tertekan dan rasa stres 

yang dirasakan AL akibat dari masalah perceraian orangtuanya, AL meluapkan 

dengan cara bermusik. Selain itu di awal perceraian orangtua AL, AL sempat 

mencoret-coret tembok dinding kamar tidurnya dengan gambar-gambar yang AL 

sukai untuk meluapkan perasaan tertekan dan rasa stres yang AL rasakan. Hal 

lainnya lagi yang AZ ketahui yang dilakukan AL saat menghadapi masalah 
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perceraian orangtuanya, yaitu di awal perceraian orangtuanya juga AL sering pergi 

sendirian ke pantai untuk mencari inspirasi dalam membuat lagu karena AL ingin 

meluapkan perasaannya melalui lagu. Pernah sewaktu-waktu AZ menemui 

kejanggalan pada perilaku AL ketika AL pergi ke pantai, yaitu AL pergi ke pantai 

sendirian malam-malam membawa alat pancing tapi tidak dengan umpannya. AZ 

mengetahui hal tersebut karena pada saat itu sebelumnya AZ dan AL memang 

sudah membuat janji untuk bertemu, kemudian saat AL ijin untuk pulang diam-

diam AZ mengikuti AL dari belakang karena AZ penasaran dengan AL yang 

membawa alat pancing di malam hari namun tidak membawa umpannya. 

Sesampainya di pantai, AL akhirnya mengetahui keberadaan AZ. Ketika ditanya 

oleh AZ apa yang sedang dilakukan AL di malam hari ke pantai dengan membawa 

alat pancing tanpa membawa umpannya, AL menjawab seperti orang bingung 

ternyata AL ingin memancing tetapi lupa membawa umpan. Akhirnya karena AZ 

merasa kasihan dengan AL sebab AL merupakan sahabatnya, AZ pun mencoba 

menenangkan AL dengan menemani AL sambil mengajaknya minum kopi. 

Di awal perceraian orangtua AL sepengetahuan AZ, AL acuh terhadap 

kedua orangtuanya karena merasa kesal dengan kedua orangtuanya dan merasa 

tertekan dengan perceraian orangtuanya. Seiring berjalannya waktu akhirnya saat 

ini AL sudah mampu menerima kondisi orangutanya yang telah bercerai, karena 

AL percaya bahwa meskipun kedua orangtua AL bercerai pasti kedua orangtuanya 

akan tetap mencintai AL dengan tulus kasih sayang dan apa adanya. Menurut 

cerita AZ, hubungan AL dengan kedua orangtuanya lebih membaik. Kedua 

orangtua AL masih menunjukkan kasih sayangnya kepada AL. Meskipun 

demikian, tidak dipungkiri oleh AZ jika AL memang lebih dekat dengan ayahnya 

karena AL tinggal bersama ayahnya. Selain itu, AL juga masih berhubungan baik 
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dengan teman-teman dekatnya. AL dengan teman-teman dekatnya masih saling 

membantu, jika dengan teman-teman dekatnya pun AL masih mau terbuka. 

Berbeda halnya jika dengan teman-teman yang tidak terlalu dekat, AL memang 

tidak terbuka. Jika dengan orang yang baru dikenal AL cenderung pendiam, 

mesikpun demikian namun sebenarnya AL termasuk orang yang perduli dan 

rendah hati dengan siapapun termasuk dengan orang yang baru dikenal AL. Di 

sisi lain, sebenarnya pun AL termasuk mudah untuk menerima orang baru karena 

AL ingin mencari banyak teman untuk bergaul, menambah wawasan, menambah 

pengalaman, menambah keahlian dengan teman-teman baru. 

Menurut AZ, AL merupakan pribadi yang baik, ceria, rajin beribadah, rajin 

menabung, dan sering membantu bahkan rela berjuang untuk teman-temannya. 

Contohnya saja ketika AZ kehabisan bensin di tengah malam, AL rela 

menghampiri AZ jam dua belas malam dengan jarak lima kilometer hanya demi 

mengantarkan uang sepuluh ribu rupiah untuk menolong AZ agar AZ dapat 

membeli bensin.  

 

 

4.04.02.05. Analisis kasus 

 Awalnya sebelum orangtua AL bercerai, AL merupakan anak yang senang 

bergaul dan aktif mengikuti berbagai organsasi. AL juga merupakan anak yang 

patuh dan menghargai kedua orangtuanya. Ketika AL mengetahui kedua 

orangtuanya sering bertengkar terlebih ketika AL mengetahui bahwa kedua 

orangtuanya bercerai karena perbedaan pemikiran dari kedua orangtua AL yang 

tidak lagi dapat dipersatukan, AL merasa sedih, stres, dan tertekan. Rasa sedih, 

stres, dan tertekan yang dirasakan AL, menjadikan AL berperilaku yang cenderung 
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negatif sebagai alasan untuk menghilangkan rasa sedih, stres, dan tertekannya. 

Perilaku-perilaku negatif tersebut seperti sering menghabiskan waktunya di kamar 

sendirian, enggan untuk berkumpul bersama teman-temannya dan bahkan untuk 

terlibat komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal-hal tersebut terjadi 

karena AL berubah menjadi pribadi yang pemurung, penyendiri, dan cenderung 

menutup diri semenjak orangtuanya bercerai (termasuk ke dalam tema penelitian 

yaitu individu tidak memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, individu tidak 

mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan, individu tidak 

mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang positif, serta individu tidak 

memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik). 

Selain itu bahkan AL yang sebelum namun orangtuanya bercerai merupakan anak 

yang patuh dan menghargai orangtua, selepas orangtuanya bercerai AL menjadi 

kurang patuh terhadap kedua orangtuanya sehingga AL sering menunda-nunda 

perintah orangtuanya (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu tidak 

memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, serta individu memiliki 

interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik).  

 Hal-hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa AL memiliki masalah 

penyesuaian diri pada dirinya di awal perceraian orangtuanya, yang berarti AL 

memliki penyesuaian diri yang tidak efektif pada saat itu. Penyesuaian diri tidak 

efektif yang terbentuk pada diri AL ini, juga karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang ada di lingkungan sekitar AL. Faktor-faktor tersebut antara lain AL 

masih labil karena berada pada masa pencarian jati diri yang seharusnya sangat 

membutuhkan dampingan dari kedua orangtua (faktor perkembangan dan 

kematangan), AL merasa sedih, kesal, dan stres karena pertengkaran yang terjadi 

pada orangtuanya dan AL juga tidak menduga jika orangtuanya memilih jalan 
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untuk bercerai (faktor psikologis), serta beberapa teman AL berubah sikap 

terhadap AL seperti cenderung menjauh karena semenjak orangtua AL sering 

bertengkar hingga akhirnya bercerai, AL tidak mengijinkan teman-temannya 

apabaila ingin main ke rumah AL (faktor lingkungan). 

 Selang berjalan kira-kira sebulan setelah perceraian orangtua AL, AL 

perlahan memaafakan kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua orangtuanya 

terlebih ibunya karena menurut AL ibunya lah yang lebih bersalah dalam 

perceraian yang terjadi dan menerima perceraian orantuanya (termasuk ke dalam 

tema penelititan yaitu individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, 

individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau perasaannya 

sesuai dengan yang dirasakan, serta individu memiliki interpersonal yang baik dan 

mampu menjalin interaksi dengan baik). Mulai dari situ, A perlahan merubah 

perilaku negatifnya yang muncul akibat perceraian orangutanya. Perlahan AL 

menyadari bahwa perilaku negatifnya tersebut tidaklah baik dan menguntungkan 

justru AL merasa lama-lama perilaku negatifnya tersebut malah merugikan untuk 

dirinya sendiri, AL ingin menjadi orang yang tetap bermanfaat bagi orang lain 

meskipun dirinya sedang dalam keadaan terpuruk (termasuk ke dalam tema 

penelitian yaitu individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, individu 

mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan, serta individu 

mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang positif). Tentu saja kesadaran 

atas perubahan perilaku AL tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa pengaruh 

apapun. Selama proses tersebut, ayah kandung AL dan teman-teman terdekat AL, 

turut berpengaruh dalam proses penyesuaian diri AL. Ayah dan teman-teman 

terdekat AL tidak bosan-bosan untuk memberikan dukungan moril maupun materiil 

kepada AL agar AL dapat kembali menjadi pribadi yang positif seperti dulu kala 
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sebelum orangtua AL bercerai. Terutama ayah kandung AL yang tiada henti 

memberikan nasihat dan semangat pada AL agar tidak menerus menutup diri dan 

menyendiri. 

 Berkat dukungan moril yang diberikan ayah dan teman-teman terdekat, 

saat ini AL sudah menunjukkan perubahan perilaku yang positif seperti AL sudah 

mulai membuka diri dengan bergaul dan beraktivitas bersama teman-temannya 

kembali (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu memiliki persepsi yang 

akurat terhadap realita, individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang 

positif, serta individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin 

interaksi dengan baik). Selain itu, AL memperbaiki hubungan dengan ayahnya 

melalui cara lebih mematuhi lagi perkataan ayahnya dan berdiskusi dengan 

ayahnya. Jika dengan ibunya, AL memang sudah sulit untuk menjalin komunikasi 

kembali karena larangan dari ayah AL dan ibu AL pun tidak nampak untuk 

menghubungi AL lagi (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu memiliki 

persepsi yang akurat terhadap realita, serta individu memiliki interpersonal yang 

baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik). AL memilih untuk meluapkan 

bebannya dengan melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, seperti 

bermusik, menolong teman yang sedang kesulitan (termasuk ke dalam tema 

penelitian yaitu individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, individu 

mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan, individu mampu 

memandang dirinya sebagai pribadi yang positif, individu mampu mengontrol dan 

mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai dengan yang dirasakan, serta 

individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan 

baik). 
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Penyesuaian diri efektif yang akhirnya dimiliki oleh AL tentunya dapat 

terbentuk karena dipengaruhi pula oleh banyak faktor yang terdapat di lingkungan 

sekitar AL. Faktor-faktor tersebut meliputi AL mulai belajar berpikir lebih dewasa 

dengan menganggap perceraian orangtuanya sudah merupakan tantangan yang 

harus dilalui (faktor perkembangan dan kematangan), pada dasarnya AL 

merupakan pribadi yang penakut, termasuk takut untuk bertindak yang di luar 

norma (faktor kepribadian), AL mulai memaafkan kedua orangtuanya dan 

menginginkan kembali menjadi AL yang senang bergaul dan beraktivitas bersama 

temna-temannya (faktor psikologis), AL memperoleh nasehat dari ayahnya agar 

tidak menjadi anak yang pemurung dan penyendiri (faktor edukasi atau 

pendidikan), dan AL memperoleh dukungan psikologis maupun finansial dari 

orang-orang disekitarnya (faktor lingkungan). 

 

 

 

 

 

Tabel 4.05. Intensitas Tema pada Subjek AL 

Tema Intensitas Koding 

Individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. +++ PD1 

Individu mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan. 

+++ PD2 

Individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang 
positif. 

+++ PD3 

Individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau 
perasaannya sesuai dengan yang dirasakan. 

+++ PD4 

Individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin 
interaksi dengan baik. 

+++ PD5 

Keterangan : 

+++ : Intensitas sedang  

++++  : Intensitas tinggi 
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PD1  : Karakteristik penyesuaian diri yang pertama 

PD2  : Karakteristik penyesuaian diri yang kedua 

PD3  : Karakteristik penyesuaian diri yang ketiga 

PD4  : Karakteristik penyesuaian diri yang keempat 

PD5  : Karakteristik penyesuaian diri yang kelima 

 

Tabel 4.06. Matriks Interkorelasi antartema pada Subjek AL 

 
X 
 

 
PD1 

 
PD2 

 
PD3 

 
PD4 

 
PD5 

 
PD1 

 
- 

    

 
PD2 

  
- 

 
- 

  

 
PD3 

   
- 

  

 
PD4 

    
- 

 
 

 
PD5 

     
- 

Keterangan : 

 : Dipengaruhi     : Saling mempengaruhi 

 : Mempengaruhi   - : Tidak ada hubungan 
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Gambar 4.02. Dampak Perceraian Orangtua terhadap Penyesuaian Diri pada Subjek AL. 

Penyesuaian diri 
tidak efektif 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri : 

1. Perkembangan dan 
kematangan (AL masih labil 
karena berada pada masa 
pencarian jati diri yang 
seharusnya sangat 
membutuhkan dampingan dari 
kedua orangtua). 

2. Psikologis (AL sedih, kesal, 
dan stres karena pertengkaran 
yang terjadi pada orangtuanya 
dan AL tidak menduga jika 
orangtuanya memilih jalan 
perceraian). 

3. Lingkungan (beberapa teman 
AL berubah sikap terhadap AL 
seperti cenderung menjauh 
karena semenjak orangtua AL 
sering bertengkar hingga 
akhirnya bercerai, AL tidak 
mengijinkan teman-temannya 
apabaila ingin main ke rumah 
AL). 

 

Penyesuaian diri AL pra 
perceraian orangtua : 

1. Senang bergaul bersama 
teman-teman. 

2. Patuh dan menghargai 
orangtua. 

3. Aktif berorganisasi. 

Orangtua bercerai akibat 
adanya perbedaan 
pemikiran yang tidak lagi 
bisa disatukan. 

Dampak akibat 
perceraian orangtua : 

1. Merasa sedih, stres, dan 
tertekan. 

2. Pemurung dan 
penyendiri. 

3. Cenderung menutup diri. 
4. Kurang patuh pada 

orangtua. 

Penyesuaian diri efektif 

Sikap maupun 
perilaku positif : 

1. Mulai membuka diri 
dengan bergaul dan 
beraktivitas bersama 
teman-temannya 
kembali. 

2. Memperbaiki hubungan 
dengan ayahnya melalui 
cara lebih mematuhi lagi 
perkataan ayahnya dan 
berdiskusi dengan 
ayahnya. 

3. Meluapkan bebannya 
dengan melakukan hal-
hal yang positif dan 
bermanfaat, seperti 
bermusik, menolong 
teman yang sedang 
kesulitan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri : 

1. Perkembangan dan kematangan 
(AL mulai belajar berpikir lebih 
dewasa dengan menganggap 
perceraian orangtuanya sudah 
merupakan tantangan yang harus 
dilalui). 

2. Kepribadian (pada dasarnya AL 
merupakan pribadi yang penakut, 
termasuk takut untuk bertindak 
yang di luar norma). 

3. Psikologis (AL mulai memaafkan 
kedua orangtuanya dan 
menginginkan kembali menjadi AL 
yang senang bergaul dan 
beraktivitas bersama temna-
temannya). 

4. Edukasi atau pendidikan (AL 
memperoleh nasihat dari ayahnya 
agar tidak menjadi anak yang 
pemurung dan penyendiri). 

5. Lingkungan (AL memperoleh 
dukungan psikologis maupun 
finansial dari orang-orang 
disekitarnya). 

 

Sikap maupun 
perilaku negatif : 

1. Sering menghabiskan 
waktunya di kamar 
sendirian. 

2. Tidak lagi berkumpul 
bersama teman-
temannya dan enggan 
untuk terlibat komunikasi. 

3. Menunda-nunda perintah 
orangtua. 

Awal perceraian orangtua Kurang lebih sebulan 
setelah perceraian orangtua 

Penyesuaian diri AL pasca 
perceraian orangtua 
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4.04.03. Subjek D 

4.04.03.01. Identitas subjek 

Nama   : D 

Usia   : dua puluh tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Lama waktu  

orangtua bercerai : kurang lebih lima bulan 

 

4.04.03.02. Hasil observasi 

Setelah peneliti melakukan observasi pada D, diperoleh hasil observasi 

yaitu dari penampilan D terbilang berpenampilan rapi. Pada saat itu observasi 

dilakukan di salah satu cafe di daerah Peleburan Semarang. Observasi dilakukan 

selepas D pulang bekerja, sehingga D masih menggunakan pakaian kerjanya. D 

menggunakan hijab berwarna hitam, kemeja putih beserta rompi seragam tempat 

D bekerja yang kemudian D gunakan jaket untuk menutupi seragam kerjanya, 

celana panjang kain berwarna hitam, dan sendal jepit layak pakai agar lebih santai 

karena telah selesai bekerja. Selain itu, masih nampak jelas riasan sederhana di 

wajah D yang memang harus D gunakan ketika bekerja. Di lihat dari kondisi fisik, 

D pun memiliki kondisi fisik yang baik. Tidak terlihat cacat fisik pada tubuh D dan 

terlihat bersih juga rapi. 

Berdasarkan checklist perilaku yang digunakan dalam penelitian ini terkait 

dengan penyesuaian diri, maka hasil observasi yang diperoleh yaitu D memiliki 

persepsi yang akurat terhadap realita. Hal tersebut terlihat berdasarkan cerita yang 

diceritakan oleh D secara garis besar serupa dengan cerita yang diceritakan oleh 

kedua teman dekat D yang menjadi sumber triangulasi dalam penelitian ini. Hanya 
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terdapat sedikit perbedaan cerita saja. Perbedaan cerita tersebut dimungkinkan 

karena subjek yang menjadi sumber triangulasi tidak sepenuhnya mengetahui 

secara mendetail sesuatu yang dilakukan oleh D maupun yang terjadi pada D. D 

juga dinilai mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan. Hal 

tersebut terlihat ketika meskipun D masih sangat merasa kesal dengan perilaku 

dan kesalahan yang telah diperbuat oleh ayahnya, serta meskipun D sempat 

menangis ketika menceritakan duka karena perceraian orangtuanya namun D 

masih bersedia untuk membagikan cerita perceraian orangtuanya kepada peneliti. 

Ketika peneliti memandang wajah dan menatap mata D pada saat D berbicara, D 

pun tidak mengalihkan wajah dan pandangannya dari peneliti. 

Hasil lainnya menunjukkan bahwa D mampu memandang dirinya sebagai 

pribadi yang positif. Nampak pada saat D menceritakan kisah hidupnya dan 

menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti, D berbicara cenderung 

menghadap dan memandang peneliti meskipun sesekali ketika berbicara mata D 

melirik ke arah kanan D namun intensitasnya hanya beberapa kali saja. Ketika 

bercerita dan menjawab pertanyaan pun, D juga tidak menundukkan wajahnya. D 

juga mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai 

dengan yang dirasakan, ketika D mengatakan bahwa ia merasa sedih atas 

perceraian orangtuanya D pun bercerita sampai sempat menangis. Selain itu 

ketika D mengatakan bahwa ia merasa benci dengan ayahnya, D pun 

menunjukkan raut wajah yang sangat sinis saat menceritakan apapun yang 

berkaitan dengan ayahnya. Terlihat pula ketika D mengatakan bahwa ia merasa 

kesal atas perceraian orangtuanya saat D bercerita seringkali D menunjuk-nunjuk 

dengan menghentak ke arah dadanya, namun segala ekspresi tersebut yang 

dinampakkan oleh D tidak sampai membuat orang-orang disekitarnya merasa 
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terganggu yang sampai membuat orang-orang disekitarnya melihat maupun 

memperhatikan ke arah D, sehingga D masih mengekspresikan emosi maupun 

perasaan yang dirasakannya dalam batas yang wajar. 

Hasil terakhir berdasarkan obervasi yang dilakukan pada D, yaitu D pun 

memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik. Hal 

tersebut terlihat dari selama bercerita dan menjawab pertanyaan dari peneliti, D 

sangat fokus dalam melakukannya meskipun D lelah sepulang bekerja. Ketika 

bercerita maupun menjawab pertanyaan, tidak sekalipun D melakuan aktivitas 

yang lainnya seperti makan maupun bermain gadget. Selain itu terlihat pula dari 

posisi duduk D yang meskipun lelah selepas pulang bekerja, namun ketika D 

berbicara ia tetap duduk dengan posisi yang tegak hanya sedikit menyandarkan 

punggungnya ke kursi (tidak sampai menyenderkan kepalanya ke meja). Selain 

itu, D sangat jelas dan cukup rinci dalam memberikan jawaban maupun ketika 

bercerita. Seringkali D memberikan penjelasan pada jawaban-jawaban yang 

diberikannya, bahkan D memberikan informasi lebih meskipun hal tersebut tidak 

ditanyakan oleh peneliti namun informasi yang diberikan D masih masuk ke dalam 

tema penelitian. Jadi dalam kegiatan wawancara yang dilakukan, D sangat 

responsif karena D tidak sebatas memberikan jawaban yang dibutuhkan peneliti 

melainkan juga memberikan informasi tambahan kepada peneliti yang juga dapat 

berguna sebagai data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Ketika 

menyampaikan jawabannya pun, D menyampaikan dengan lancar dan tidak 

terbata-bata maupun kebingungan sehingga jawaban yang disampaikan D tampak 

jelas dan lugas. 

 

4.04.03.03. Hasil wawancara 
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D berusia dua puluh tahun merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. 

D memiliki dua orang adik perempuan. D telah duduk di bangku kuliah. Setiap 

harinya, aktivitas yang D lakukan yaitu kuliah dan bekerja paruh waktu. Sepulang 

kuliah, D bekerja sebagai kasir di toko baju dekat rumah D. D bekerja sebagai kasir 

di toko baju tersebut baru sekitar empat bulan. D sudah bekerja paruh waktu sejak 

ia duduk dibangku SMA. Ketika SMA tujuan D bekerja hanya untuk kesenangan 

diri sendiri semata, sehingga dulu D hanya bekerja di toko-toko kecil maupun di 

warnet dan hanya bekerja dalam jangka waktu yang tidak lama. Sejak orangtua D 

bercerai, tujuan D untuk bekerja pun sudah tidak seperti dulu. Saat ini tujuan D 

bekerja yaitu untuk membantu ibu dan adik-adik D dalam membiayai kehidupan 

dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena semenjak orangtua D bercerai ia 

tinggal bersama ibunya yang tidak bekerja sehingga D lah sebagai anak pertama 

yang mau tidak mau secara otomatis harus menjadi tulang punggung keluarganya 

saat ini. 

D menghadapi perceraian orangtuanya belum sampai satu tahun lamanya, 

yaitu kurang lebih lima bulan lamanya. Perceraian orangtua D dipicu akibat ayah 

D telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Perselingkuhan yang 

dilakukan ayah D hingga membuat ekonomi keluarga D menurun dan terlilit 

hutang. D bercerita perselingkuhan yang dilakukan ayahnya sebenarnya telah 

lama dan telah berulang kali dilakukan oleh ayahnya, namun selama ini D dan 

ibunya hanya sebatas mendengar saja kabar simpang siur dari tetangga tentang 

perilaku ayahnya dengan perempuan lain di luar sehingga D dan ibunya tidak 

terlalu menghiraukan kabar tersebut sebab belum melihat secara langsung. 

Hingga akhirnya, suatu hari D memergoki foto mesra ayahnya dengan wanita lain 

yang tersimpan di galeri HP ayahnya. Mengetahui hal tersebut tanpa 
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sepengetahuan ayahnya, D menunjukkan foto tersebut kepada ibunya. Seketika 

itu juga, ibu D langsung menanyakan perihal foto tersebut kepada ayah D. Bukan 

penjelasan yang didapatkan oleh ibu D, melainkan sontak saat itu juga ayah D 

marah besar membanting Hpnya bahkan melempari D dengan bantal, guling, dan 

yang lebih parah lagi D dilempar dengan guci serta dipukuli karena ayahnya 

mengetahui bahwa D lah yang mengetahui lebih dulu dan membocorkan kepada 

ibunya perihal foto mesra ayahnya dengan wanita lain. Tidak hanya D yang kena 

amarah ayahnya, namun ibu D pun turut di caci-maki oleh ayah D. Melihat respon 

ayah D yang tidak terduga seperti demikian, lantas membuat D dan ibunya yakin 

bahwa wanita tersebut memang benar merupakan selingkuhan dari ayahnya 

sehingga ibunya meminta untuk bercerai jika ayahnya tidak bisa meninggalkan 

wanita tersebut. Ketika itu, ayah D meminta kepada ibu D agar diberi kesempatan 

untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan ibu D dan anak-anaknya kembali. 

Ibu D, D, serta adik-adik D akhirnya memberikan kesempatan kepada ayah D 

untuk memperbaiki kesalahan dan hubungannya kembali dengan keluarganya. 

Setelah kejadian tersebut, ayah D memutuskan untuk pindah dan tinggal 

di Surabaya. Akhirnya D, ibunya, dan kedua adiknya pun ikut pindah ke Surabaya 

selama satu tahun. Pada saat pindah ke Surabaya, ayah D lah yang lebih dulu 

berangkat ke Surabaya karena ibu D, D, dan adik-adik D harus mengurus surat-

surat pindah lebih dulu. Di Surabaya, D dan keluarganya tinggal di rumah orangtua 

dari ayah D yang berarti kakek dan nenek D namun baru sebulan D, ibu D, dan 

adik-adik D tinggal tapi D, ibu D, dan adik-adik D merasakan ketidaknyamanan 

tinggal di rumah kakek-neneknya karena merasa diperlakukan tidak adil di rumah 

tersebut. Selain itu, ayah D pun semakin hari semakin jarang pulang ke rumah 

yang D tinggali. Ternyata ketika ayah D pindah ke Surabaya, ayah D telah 
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berselingkuh dengan wanita baru lagi. Wanita selingkuhan ayah D mengetahui 

status dan keberadaan D, ibu D, dan adik-adik D yang tinggal di rumah orangtua 

ayah D sehingga D merasa wanita tersebut menggunakan ilmu hitam untuk 

menggelapkan mata hati keluarga dari ayah D agar membeci D, ibu D, dan adik-

adik D. Awalnya D, ibu D, dan adik-adik D tetap mencoba bertahan untuk tetap 

tinggal di Surabaya karena masih mengharapkan perubahan dari ayah D. Namun 

semakin hari bukan perubahan baik yang ditunjukkan ayah D, justru ayah D 

semakin menjadi bahkan secara terang-terangan pula ayah D secara tiba-tiba 

membawa wanita selingkuhannya ke rumah yang D tinggali dan memperkenalkan 

wanita selingkuhannya sebagai calon istri ayah D. Ketika ibu D meminta 

penjelasan kepada ayah D, ayah D tidak memberikan penjelasan justru terjadi lagi 

kekerasan yang diberikan pada ibu D. Tak sanggup menghadapi perlakuan ayah 

D dan keluarga ayah D, akhirnya ibu D pun bertekad untuk kembali ke Semarang 

dengan membawa D beserta adik-adiknya. Pada saat itu, ibu D hanya bisa 

membawa kembali ke Semarang kedua adik D saja tanpa D. D di tahan oleh 

ayahnya untuk tetap tinggal di Surabaya. 

Ketika ibu D kembali ke Semarang, secara diam-diam tanpa 

sepengetahuan dan tanpa kesepakatan dengan ibu D kemudian ayah D pun 

mengajukan perceraian di Surabaya dengan alasan ibu D telah lama menghilang 

dan tidak mengurus anak-anaknya. D yang masih tinggal bersama ayahnya pun 

mengetahui hal tersebut. Tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan 

ayahnya, D pun berusaha menghubungi ibunya tanpa sepengetahuan ayahnya 

untuk memberitahukan yang telah dilakukan ayahnya agar D bisa ikut ibunya 

kembali ke Semarang. Setelah ibu D mengetahui hal tersebut, ibu D lantas 

bergegas ke Surabaya untuk mengurus perceraian dengan ayah D dan agar D 
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juga bisa ikut dengan ibunya kembali ke Semarang, namun oleh pengadilan di 

Surabaya perkara perceraian orangtua D ditolak yang menyebabkan D tidak bisa 

ikut bersama ibunya kembali ke Semarang. D pun akhirnya nekat untuk tetap ikut 

dengan ibunya kembali ke Semarang karena khawatir jika D tetap ikut dengan 

ayahnya, D akan disakiti dan tertekan. Ibu D pun lantas mengurus perceraian 

dengan ayah D di Semarang, hingga akhirnya ibu D pun dapat resmi bercerai 

dengan ayah D dan membawa D tinggal bersama ibunya di Semarang. 

D menyatakan bahwa sebelum perceraian orangtuanya terjadi, D 

merupakan anak yang penurut kepada kedua orangtuanya terlebih kepada 

ayahnya karena ayah D lah yang lebih melindungi dan lebih banyak memberi 

larangan juga memberi peringatan pada apapun yang dilakukan oleh D. Namun 

semenjak orangtua D bercerai, D merasakan bahwa ia menjadi pemurung di awal 

perceraian orangtuanya dan perubahan yang signifikan yaitu D menjadi 

pemberontak dan cenderung bertindak semaunya sendiri. Sikap pemurung D di 

awal perceraian orangtuanya menjadikan D cenderung pendiam, sehingga jalinan 

komunikasi antara D dengan keluarga (orang-orang yang tinggal serumah dengan 

D) terjalin kurang baik dan kurang intensif karena pada saat itu D masih sangat 

terbebani dengan pikiran bagaimana cara D sebagai anak pertama harus bisa 

membantu ibunya yang hanya sebagai ibu rumah tangga membiayai hidup dan 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, sikap pemurung D 

sudah mulai berkurang sehingga D sudah mulai terbuka dan intensif untuk 

beromunikasi dengan keluarganya. Hanya saja sikap D yang pemberontak dan 

semaunya sendiri, hingga saat ini masih dirasakan oleh D. 

Sikap D yang pemberontak dan semaunya sendiri, menurut D terbentuk 

karena D kehilangan sosok yang sebelumnya begitu melindungi dan banyak 
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memberi larangan kepada D sehingga menjadikan D merasa dapat bertindak 

bebas karena sudah tidak ada lagi yang mengekang, maka akhirnya terbentuk 

sikap D yang pemberontak dan semaunya sendiri. D merasa apabila ia semakin 

dilarang untuk melakukan suatu hal, maka D justru akan semakin melakukan hal 

tersebut selagi hal tersebut akan membuat D senang. Meskipun demikian, namun 

D mengaku bahwa kebebasan yang ia miliki tidak D lakukan untuk melakukan hal-

hal yang negatif atau di luar batas norma. D hanya melakukan hal-hal yang dapat 

membuatnya senang dengan catatan hal yang dilakukan D tidak melanggar norma 

yang berlaku. Selain itu dahulu sebelum orangtua D bercerai, D terbilang orang 

yang ramah dengan tetangga maupun orang yang baru dikenal. Semenjak 

orangtua D bercerai, D menjadi lebih menutup diri dan menjaga jarak dengan 

tetangganya. D merasa takut dan malu apabila tetangganya menanyakan hal-hal 

yang berkaitan dengan kondisi kedua orangtuanya, sehingga D akhirnya lebih 

memilih untuk menutup diri dan menjaga jarak dengan tetangganya. 

Perceraian orangtua D, membuat D merasakan berbagai macam 

perasaan. D merasa sedih, kesal, stres, takut, malu, maupun perasaan-perasaan 

lainnya yang cenderung bersifat negatif karena perasaan-perasaan tersebut 

memicu D berperilaku menjadi kurang baik pula, meskipun D tidak pernah 

melakukan hal-hal yang sekiranya di luar norma yang berlaku. Salah satu perilaku 

yang dilakukan D untuk melupakan sejenak perasaan-perasaan yang D rasakan 

akibat dari perceraian orangtuanya, yaitu D melupakannya dengan cara sering 

main di luar rumah hingga larut malam meskipun hanya sekedar untuk makan dan 

berbincang-bincang bersama teman-teman dekatnya. Selain itu alasan D main di 

luar rumah hingga larut malam, karena D ingin menghindari agar D tida bertemu, 

bertegur sapa, apalagi sampai diajak berbincang-bincang oleh tetangganya. 
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Terlalu seringnya D main bersama teman-temannya, sampai di suatu kondisi D 

ingin main bersama tema-temannya namun D sudah kehabisan uang. Akhirnya 

tanpa pikir panjang, D tanpa sepengetahuan ibunya D mengambil uang ibunya dan 

hal tersebut dilakukan D beberapa kali. Meskipun begitu, saat ini D telah 

menyadari kesalahan akan hal tersebut sehingga D sudah jujur kepada ibunya 

atas kesalahan yang dilakukannya tersebut, D sudah meminta maaf dan 

mengganti uang ibunya, dan D sudah tidak lagi melakukan hal tersebut. Perihal D 

main hingga larut malam, hal tersebut masih dilakukan D untuk melupakan sejenak 

beban dan kepenatan yang dirasakannya. 

Bercerainya orangtua D membawa dampak yang menimbulkan perubahan 

sikap pada D. Dampak yang ditimbulkan tidak keseluruhan membawa perubahan 

sikap yang negatif pada D, namun juga membawa perubahan sikap yang positif 

pula pada D. Tidak dipungkiri bahwa dampak negatif lah yang cenderung 

mendominasi perubahan sikap pada D, karena sebelumnya tidak terpikirkan 

sedikit pun oleh D bila kedua orangtuanya sampai bercerai. Dampak negatif yang 

timbul pada D membuat D menjadi stres dan merasa terbebani. Stres dan beban 

yang dirasakan D membuat D menjadi pemberontak, sering pulang main hingga 

larut malam, dan menjaga jarak pada tetangganya. Selain itu akibat perceraian 

orangtuanya, D menjadi memiliki anggapan yang cukup negatif terhadap laki-laki 

yaitu D beranggapan bahwa laki-laki tidak cukup dengan satu perempuan untuk 

memenuhi segala kebutuhan maupun kepuasannya. Anggapan tersebut muncul 

akibat rasa kecewa dan sakit hati D yang begitu mendalam terhadap sosok 

seorang ayah yang dianggap D sebagai cinta pertama dari seorang anak 

perempuan. Meskipun demikian perceraian orangtua yang dialami D membawa 

dampak positif pula terhadap D, yaitu membentuk sikap D menjadi seseorang yang 
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lebih bertanggung jawab, lebih memikiran keluarga, lebih memikirkan konsekuensi 

dahulu sebelum bertindak, dan lebih mandiri serta dewasa. Sikap-sikap positif 

tersebut terbentuk sebab D dituntut oleh keadaan untuk bisa menjadi tulang 

punggung keluarganya. Seiring berjalannya waktu, D pun mulai menerima 

perceraian orangtuanya dan mulai berpikir dewasa sehingga D pelan-pelan 

mencoba untuk meminimalisir sikap-sikap D yang dirasa kurang baik akibat 

dampak negatif dari perceraian orangtunaya. 

Semenjak orangtua D bercerai hubungan D dengan ayahnya menjadi 

sangat tidak baik karena D merasa benci dengan ayahnya sebab menurut D selain 

ayahnya lah yang telah menyebabkan perceraian tersebut terjadi, sikap ayahnya 

terhadap istri dan anak-anaknya sudah sangat keterlaluan. Kebencian D kepada 

ayahnya membuat D sampai tidak ingin lagi berhubungan terlebih bertemu dengan 

ayahnya, bahkan D pun sudah tidak perduli lagi kepada ayahnya sekali pun 

mendengar kabar ayahnya sakit. Luka dan kekecewaan yang mendalam D kepada 

ayahnya membuat D terasa berat untuk memaafkan ayahnya, meskipun D telah 

menerima perceraian orangtuanya. Di sisi lain dari ayah D sendiri pun juga tidak 

nampak ada usaha untuk menghubungi lagi D dan adik-adiknya lagi, sehingga 

menambah rasa ketidakperdulian D terhadap ayahnya. Biarpun begitu D mengakui 

terkadang D merindukan momen-momen di saat keluarganya kumpul bersama 

secara utuh, namun perasaan rindu tersebut hanya sebatas rindu pada kondisi 

keluarga yang utuh tidak untuk rindu dengan ayahnya. Selain itu semenjak 

orangtua D bercerai D pun menjadi memiliki hubungan yang kurang baik dengan 

para tetangga di sekitar rumahnya, karena D menghindari adanya interaksi dengan 

para tetangganya sebab D takut dan malu apabila para tetangganya menanyakan 

hal-hal yang berkaitan dengan keluarganya terlebih kedua orangtuanya. Baru 
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sebulan ini, D dan ibunya berserta adik-adiknya memutuskan untuk tinggal di 

rumah orangtua dari ibunya. Rumah lama yang D tinggali sebelumnya diputuskan 

untuk dikontrakkan guna menambah pemasukan D dan  ibunya untuk biaya hidup. 

Meskipun demikian, hubungan D dengan ibunya maupun adik-adiknya 

terjalin baik-baik saja meskipun di awal perceraian orangtuanya D sempat memiliki 

komunikasi yang kurang baik dengan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, D 

pun mulai memperbaiki kembali hubungan dan komunukasi D dengan ibunya serta 

adik-adiknya karena D merasa sebagai anak pertama harus mampu bertanggung 

jawab atas ibunya dan adik-adiknya. Selain itu, hubungan D dengan teman-teman 

dekatnya tetap terjalin dengan baik. Justru ketika D dilanda permasalahan 

perceraian orangtuanya, D banyak bercerita dengan teman-teman dekatnya 

karena D tidak kuasa bila memendam keluh kesahnya sendirian. D lebih memilih 

menceritakan keluh kesahnya kepada teman-teman dekatnya daripada dengan 

ibunya atau adik-adiknya karena D tidak ingin menambah beban ibunya maupun 

adik-adiknya. Apabila dengan teman-teman yang tidak terlalu dekat maupun 

dengan orang yang baru dikenal, D tidak seriang dulu sebelum orangtuanya 

bercerai ketika berinteraksi ketika berinteraksi. Terlebih apabila menjalin interaksi 

terutama hubungan yang intensif dengan lawan jenis, D menjadi sangat pemilih. 

Tidak seperti dulu sebelum orangtuanya bercerai, D dapat terbuka dan riang 

dengan siapa pun orangnya baik perempuan maupun laki-laki namun hal tersebut 

tidak menjadikan D enggan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. 

Selepas perceraian orangtuanya, D memandang dirinya bahwa sebagai 

anak pertama D merasa harus mampu bertanggung jawab kepada ibu dan adik-

adiknya. Sebagai anak pertama, D merasa harus mampu menggantikan posisi 

ayahnya sebagai tulang punggung keluarga karena melihat kondisi ibunya pun 
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yang sudah menua dan tidak bekerja. D menyadari bahwa perceraian orangtuanya 

membawa dampak negatif pada dirinya. Meskipun demikian, namun D juga 

merasakan dampak positif dari perceraian orangtuanya. Seiring berjalannya waktu 

D menyadari bahwa pelan-pelan D harus meminimalisir sikap-sikap D yang kurang 

baik akibat dampak negatif dari perceraian orangtuanya. D menyadari jika dirinya 

tidak ingin apabila sikap yang D perbuat sendiri justru akan merugikan D terlebih 

keluarganya sendiri.   

 

4.04.03.04. Hasil triangulasi sumber data 

4.04.03.04.01. Sumber triangulasi pertama 

Triangulasi sumber data yang pertama dari subjek D dilakukan dengan 

seorang wanita berusia 23 tahun yang biasa dipanggil dengan nama R. R 

merupakan salah satu teman main, teman cerita, sekaligus teman dekat dari D. R 

mengenal dan berteman dengan D kurang lebih sudah empat tahun lamnya. R 

tinggal di kota yang sama dengan D, karena R telah cukup lama mengenal dan 

dekat dengan D sehingga R cukup mengetahui kehidupan D meskipun tidak 

secara mendetail. Sepengetahuan R aktivitas yang dilakukan oleh D setiap harinya 

yaitu kuliah dan sambilan kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu D lakukan selepas 

D pulang kuliah. 

R mengaku bahwa ia mengetahui jika orangtua D telah bercerai. R 

mengetahui penyebab dari perceraian orangtua D berdasarkan dari yang D 

ceritakan pada D namun R tidak mengetahui secara mendetail karena D pun 

hanya menyeritakan inti permasalahannya sebab menurut R, D bukan tipikal orang 

yang menceritakan segala permasalahannya dan dari R sendiri tipikal orang yang 

tidak ingin mencari tahu lebih dalam jika tidak orang tersebut yang ingin 
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menceritakan dengan sendirinya. Jadi, R hanya sebatas mengetahui penyebab 

perceraian orangtua D yaitu karena adanya perbedaan pendapat antara kedua 

orangtua D, adanya orang ketiga dalam rumah tangga kedua orangtua D. 

R melihat terdapat perubahan sikap pada D sejak orangtua D bercerai. 

Menurut R sejak orangtua D bercerai, D cenderung lebih pendiam jika tidak diajak 

berbicara, lebih pemurung seperti sedang memikirkan sesuatu. Selain itu, D sering 

menertawakan suatu hal yang padahal tidak dianggap lucu oleh teman-temannya 

sehingga D terasa cenderung merespon berlebihan ketika sedang bercanda. 

Menurut R, sikap tersebut ditunjukkan D untuk menutupi kesedihan yang 

sebenarnya sedang D rasakan. D ingin teman-temannya melihat D tetap menjadi 

pribadi yang periang, karena sebelum orangtua D bercerai R mengenal D pun 

memang sebagai pribadi yang periang dan banyak bicara. Tidak dipungkiri oleh R 

jika perubahan sikap pada D tetap terasa setelah orangtua D bercerai, meskipun 

D telah berusaha mrnutupinya. 

Dari yang R amati, dalam menghadapi masalah perceraian orangtua D 

sikap D untuk meminimalisir rasa stres yang D rasakan yaitu dengan cara sering 

main dengan teman-temannya hingga larut malam. Jadi selepas D pulang kuliah 

dan bekerja, D tidak langsung pulang ke rumah melainkan main dulu bersama 

dengan temannya. Padahal yang R ketahui sebelum orangtua D bercerai, jika 

memang tidak ada keperluan yang penting selepasnya D melakukan kegiatan D 

akan langsung pulang, kalau pun D tidak langsung pulang D memberikan kabar 

kepada orangtuanya. Sejak orangtua D bercerai, D sering pulang malam dan tidak 

memberikan kabar kepada ibunya sehingga sering ketika D main hingga larut 

malam ibu D menelpon teman-teman D untuk menanyakan keberadaan D. 

Sebagai teman dekat D, R tidak membenarkan sikap D yang demikian sehingga 
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R pernah menasehati D akan sikapnya tersebut yang membuat ibunya khawatir 

agar tidak terus-menerus dilakukan. Meskipun demikian menurut sepengetahuan 

R, selain pulang larut malah D tidak pernah melakukan hal lain apalagi hal-hal 

yang melanggar dari norma yang berlaku hanya untuk melampiaskan perasaan 

yang dirasakan D karena yang R tahu bahwa D bukan tipikal orang yang terlalu 

gegabah dalam melakukan suatu hal. 

Sepengetahuan R, sebenarnya D terbilang orang yang ramah dengan 

siapa pun orangnya. D tidak memilih-milih teman dalam menjalin hubungan 

pertemanan, hanya untuk berteman dekat maupun untuk teman cerita memang 

tidak semua orang D akan cocok untuk berteman dekat dan teman cerita. Menurut 

R semenjak orangtua D bercerai, justru D banyak mengenal orang baru karena D 

membutuhkan banyak teman sebagai pengalihan agar tidak merasa kesepian. 

Hanya saja jika orang yang dikenal D merupakan tipikal orang yang pendiam, D 

juga tidak terlalu banyak bicara seperti dulu. Apabila D dengan teman yang 

memang sudah dekat, karena sudah cocok jadi D masih tetap periang namun tidak 

dipungkiri jika D cenderung tidak banyak bicara sejak orangtuanya bercerai. 

Meskipun demikian menurut R sebenarnya D telah berusaha untuk tidak 

menunjukkan sikap murungnnya ketika sedang bersama teman-temannya, akan 

tetapi bagi R sendiri sikap murung D tetap terasa walaupun D telah menutupinya. 

Jadi sejauh ini yang R ketahui, hubungan D dengan teman-temannya terlebih 

dengan teman-teman dekatnya masih terjalin dengan baik. Menurut R, 

bercerainya orangtua D tidak membuat D menutup diri untuk menjalin pertemanan. 

Di sisi lain R pun mengetahui jika D memiliki hubungan yang tidak baik dengan 

ayahnya, yang R tahu D sudah enggan untuk menjalin hubungan dan komuniasi 
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dengan ayahnya. Sepengamatan R, dari sikap D memang D nampak lebih sayang 

dengan ibunya juga adik-adiknya. 

Bagi R, secara keseluruhan D merupakan sosok teman yang baik, periang, 

humoris, mandiri, loyal kepada teman, mau berusaha menolong teman yang 

membutuhkan bantuan. Menurut R sebenarnya D masih memiliki kepercayaan diri 

dalam dirinya, hanya saja perlu dibutuhkan waktu dan proses untuk membuat D 

mampu benar-benar percaya diri kembali. Selain itu R berpendapat bahwa 

terdapat hal lain pula yang perlu diperbaiki oleh D dari diri D, yaitu perilaku D yang 

sering pulang hingga larut malam terlebih tanpa memberi kabar kepada ibunya. 

 

4.04.03.04.02. Sumber triangulasi kedua 

Triangulasi sumber data yang pertama dari subjek D dilakukan dengan 

seorang wanita berusia 22 tahun yang biasa dipanggil dengan nama L. L 

merupakan salah satu teman dekat, sekaligus teman main, dan teman cerita dari 

D. L telah mengenal dan berteman dengan D sejak L dan D berteman di SMA, jadi 

L telah berteman dengan D kurang lebih sudah empat tahun lamanya. L tinggal di 

kota yang sama dengan D, karena L telah cukup lama mengenal dan dekat dengan 

D sehingga L cukup mengetahui kehidupan D meskipun tidak secara mendetail. 

Sepengetahuan L aktivitas yang setiap harinya dilakukan oleh D yaitu kuliah dan 

sambil kerja paruh waktu untuk membantu ibunya. Kerja paruh waktu D lakukan 

selepas D pulang kuliah. 

L mengaku bahwa ia mengetahui jika orangtua D telah bercerai, akan tetapi 

L tidak mengetahui secara mendetail tentang cerita perceraian orangtua D terlebih 

tentang permasalahan dari perceraian orangtua D. L mengatakan, D hanya 

bercerita sebatas bila orangtuanya telah bercerai namun tidak dengan 
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permasalahan dari perceraian orangtua D apalagi menceritakan secara mendetail. 

L pun tidak ingin mengungkit terlebih mencari tahu lebih dalam mengenai 

perceraian orangtua D. 

L merasakan terdapat perbedaan sikap dari D setelah orangtua D bercerai. 

Menurut L sebelumnya D terbilang anak yang patuh dengan orangtuanya, D pun 

dulu lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Ketika orangtua D masih 

dalam fase pertengkaran, D cenderung menjadi lebih pemurung dan pendiam. 

Setelah orangtua D bercerai, D menjadi cenderung bersikap semaunya sendiri dan 

ingin lebih bebas. 

Sepengetahuan L setelah orangtua D bercerai, D menjadi sering banyak 

main di luar hingga larut malam bersama teman-temannya. Hal tersebut dilakukan 

D untuk melampiaskan beban pikiran dan menutupi kesedihannya akibat 

perceraian orangtuanya. Dalam sehari, D bisa melihat film di bioskop sebanyak 

dua sampai tiga kali sehingga D pulang larut malam bahkan pernah dalam 

keadaan D masih menggunakan pakaian kuliah. Akan tetapi menurut L sejauh 

yang L ketahui, tidak ada hal lain yang dilakukan D yang sampai melanggar norma 

yang berlaku hanya untuk melampiaskan beban pikiran dan kesedihannya 

tersebut. 

L mengatakan, perceraian orangtua D membuat D menjadi cenderung cuek 

dan terkesan agak jauh dengan orangtuanya. D cenderung sering mengabaikan 

perkataan orangtuanya. Sejak orangtua D bercerai, justru D menjadi lebih dekat 

dengan teman-temannya karena D sering main bersama dengan teman-temannya 

hingga larut malam. L mengungkapkan bahwa sebenarnya D bukan merupakan 

orang yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. 
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Menurut L meskipun terdapat dampak negatif pada diri D akibat perceraian 

orangtua D, namun L melihat terdapat dampak positifnya pula pada diri D. L 

menilai sejak orangtua D bercerai, D menjadi lebih dewasa. D mampu 

mengingatkan teman-temannya jika teman-temannya melakukan sesuatu yang 

dirasa kurang baik, dan mampu menasehati serta mengarahkan teman-temannya 

untuk berperilaku yang lebih baik lagi. Selain itu L menilai bahwa D masih memiliki 

rasa percaya diri di dalam dirinya, karena meskipun orangtua D telah bercerai 

namun D tidak menutup diri terhadap lawan jenis. D pun masih tetap mau bergaul 

dengan lawan jenis dan juga masih memiliki ketertarikan terhadap lawan janis.  

 

4.04.03.05. Analisis kasus 

 Awalnya sebelum orangtua D bercerai, D merupakan anak yang periang, 

ramah, banyak bicara ketika sedang berkumpul dengan teman, serta humoris. 

Selain itu, dulu D juga merupakan anak yang sangat patuh dengan orangtua, 

jarang bermain di luar rumah hingga pulang larut malam, dan lebih senang 

menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga. Ketika D mengetahui kedua 

orangtuanya sering bertengkar terlebih ketika D mengetahui bahwa kedua 

orangtuanya bercerai karena ayah D yang berulang kali berselingkuh, D merasa 

tertekan, stres, sedih, marah, dan malu. Rasa tertekan, stres, sedih, marah, dan 

malu yang dirasakan D, menjadikan D berperilaku yang cenderung negatif sebagai 

alasan untuk menghilangkan tertekan, stres, sedih, serta amarahnya. Perilaku-

perilaku negatif tersebut seperti lebih sering diam ketika berkumpul bersama 

teman-teman (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu tidak mampu 

bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan, serta individu tidak 

memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik), 
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cenderung  mengabaikan larangan dan akan semakin melanggar jika semakin 

dilarang (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu tidak memiliki persepsi 

yang akurat terhadap realita, individu tidak mampu bertahan di bawah tekanan, 

stres, maupun kecemasan, serta individu tidak mampu mengontrol dan 

mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai dengan yang dirasakan), sering 

main di luar rumah bersama teman-temannya hingga larut malam (termasuk ke 

dalam tema penelitian yaitu individu tidak memiliki persepsi yang akurat terhadap 

realita), tidak lagi perduli kepada ayahnya bahkan tidak lagi ingin menjalin 

hubungan dengan ayahnya (termasuk ke dalam tema penelititan yaitu individu 

tidak memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, individu tidak mampu 

mengontrol dan mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai dengan yang 

dirasakan, serta individu tidak memiliki interpersonal yang baik dan mampu 

menjalin interaksi dengan baik) , menghindari interaksi apapun dengan tetangga 

(termasuk ke dalam tema penelititan yaitu individu tidak memiliki persepsi yang 

akurat terhadap realita, serta individu tidak memiliki interpersonal yang baik dan 

mampu menjalin interaksi dengan baik), dan cenderung berprasangka curiga 

terhadap laki-laki (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu individu tidak memiliki 

persepsi yang akurat terhadap realita, serta individu tidak memiliki interpersonal 

yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik). Perilaku-perilaku tersebut 

terbentuk karena selain D merasa tertekan, stres, sedih, marah, dan malu akibat 

perceraian orangtuanya, di samping itu D juga berubah menjadi pribadi yang 

pemurung, menutup diri terhadap tetangga, pemberontak, sangat membenci 

ayahnya, serta berpandangan negatif kepada laki-laki selepas orangtua D 

bercerai. 
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 Hal-hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa D memiliki masalah 

penyesuaian diri pada dirinya di awal perceraian orangtuanya, yang berarti D 

memliki penyesuaian diri yang tidak efektif setelah orangtua D bercerai karena 

perilaku-perilaku tersebut masih berulang hingga dilakukannya penelitian ini. 

Penyesuaian diri tidak efektif yang terbentuk pada diri D tersebut, juga karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di lingkungan sekitar D. Faktor-faktor 

tersebut antara lain D masih labil karena berada pada masa pencarian jati diri yang 

seharusnya sangat membutuhkan dampingan dari kedua orangtua (faktor 

perkembangan dan kematangan), D sangat tertekan, stres, sedih, marah, dan 

malu karena pertengkaran yang terjadi pada orangtuanya dan D tidak pernah 

menduga jika orangtuanya harus bercerai, serta rasa kecewa dan rasa sakit hati 

D yang sangat mendalam terhadap ayahnya membuat D masih saja sulit untuk 

memaafkan ayahnya (faktor psikologis), dan sebagai anak pertama D merasa 

egonya tinggi (faktor kepribadian). 

 Perbedaan yang membedakan subjek D dengan kedua subjek lainnya yaitu 

dampak positif akibat pereraian orangtua D juga timbul di awal perceraian 

orangtua D sampai dengan pengambilan data pada subjek D beserta narasumber 

lain yang bersangkutan, sehingga dampak positif tersebut juga membentuk 

perilaku yang positif pada diri D yang berarti di sisi lain dan pada perihal tertentu 

D pun memiliki penyesuaian diri yang efektif pula meskipun sebenarnya D lebih 

cenderung memiliki penyesuaian diri yang tidak efektif. Dampak positif tersebut 

yaitu meningkatnya rasa tanggung jawab D terhadap keluarganya, sehingga D rela 

kuliah sambil bekerja demi membantu perekonomian keluarga dan berusaha 

memperbaiki hubungan dengan ibu dan adik-adiknya dengan cara sering menjalin 

komunikasi (termasuk ke dalam tema peneltian yaitu individu memiliki persepsi 
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yang akurat terhadap realita, individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi 

yang positif, serta individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin 

interaksi dengan baik). Selain itu perilaku positif lainnya yang masih muncul 

meskipun D merasa tertekan, stres, sedih, marah, dan malu akibat perceraian 

orangtuanya yaitu D berusaha untuk tetap ceria di hadapan teman-teman 

meskipun D lebih sering memilih diam ketika kumpul namun D tidak menunjukkan 

keterpurukannya di hadapan teman-temannya, serta D membuka diri untuk 

menjalin hubungan dengan laki-laki meskipun D masih cenderung berpikiran atau 

berprasangka negatif terhadap laki-laki (termasuk ke dalam tema penelitian yaitu 

individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan 

baik). 

 Penyesuaian diri efektif yang masih tetap terbentuk meskipun D merasa 

tertekan, stres, sedih, marah, dan malu akibat perceraian orangtuanya tersebut 

tentunya karena dipengaruhi pula oleh banyak faktor yang terdapat di lingkungan 

sekitar D. Faktor-faktor tersebut meliputi D mulai belajar berpikir lebih dewasa 

dengan berpikiran bahwa D sebagai anak pertama yang seharusnya bisa lebih 

membantu ibunya untuk menggantikan peran ayahnya dalam keluarga (faktor 

perkembangan dan kematangan), sebagai anak pertama D merasa bertanggung 

jawab atas kehidupan ibu dan adik-adiknya (faktor kepribadian), D memperoleh 

nasihat dari ibunya (faktor edukasi atau pendidikan), dan D juga memperoleh 

dukungan psikologis dari teman-temannya (faktor lingkungan). 
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Tabel 4.07. Intensitas Tema pada Subjek D 

Tema Intensitas Koding 

Individu memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. +++ PD1 

Individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang 
positif. 

+++ PD3 

Individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau 
perasaannya sesuai dengan yang dirasakan. 

+++ PD4 

Individu memiliki interpersonal yang baik dan mampu menjalin 
interaksi dengan baik. 

+++ PD5 

Keterangan : 

+++ : Intensitas sedang  

++++  : Intensitas tinggi 
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PD1  : Karakteristik penyesuaian diri yang pertama 

PD2  : Karakteristik penyesuaian diri yang kedua 

PD3  : Karakteristik penyesuaian diri yang ketiga 

PD4  : Karakteristik penyesuaian diri yang keempat 

PD5  : Karakteristik penyesuaian diri yang kelima 

 

Tabel 4.08. Matriks Interkorelasi antartema pada Subjek D 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Dipengaruhi     : Saling mempengaruhi 

 : Mempengaruhi   - : Tidak ada hubungan 
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Gambar 4.03. Dampak Perceraian Orangtua terhadap Penyesuaian Diri pada Subjek D. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri : 

1. Perkembangan dan kematangan 
(D mulai belajar berpikir lebih 
dewasa dengan berpikiran 
bahwa D sebagai anak pertama 
yang seharusnya bisa lebih 
membantu ibunya untuk 
menggantikan peran ayahnya 
dalam keluarga). 

2. Kepribadian (sebagai anak 
pertama D merasa bertanggung 
jawab atas kehidupan ibu dan 
adik-adiknya). 

3. Edukasi atau pendidikan (D 
memperoleh nasihat dari 
ibunya). 

4. Lingkungan (D memperoleh 
dukungan psikologis dari teman-
temannya). 

 

Orangtua bercerai akibat 
perselingkuhan yang dilakukan oleh 
ayah D. 

Dampak akibat 
perceraian orangtua : 

1. Pemurung. 
2. Menutup diri terhadap tetangga. 
3. Pemberontak (semakin 

dikekang akan semakin 
dilanggar). 

4. Sangat membenci ayahnya. 
5. Berpandangan negatif kepada 

laki-laki. 
6. Lebih bertanggung jawab. 

Penyesuaian diri D pra 
perceraian oranguta  : 

1. Periang, ramah, banyak bicara 
ketika sedang berkumpul 
dengan teman, humoris. 

2. Sangat patuh dengan orangtua. 
3. Jarang bermain di luar rumah 

hingga pulang larut malam, lebih 
senang menghabiskan waktu di 
rumah dengan keluarga. 

Sikap maupun 
perilaku negatif : 

1. Lebih sering diam 
ketika berkumpul 
bersama teman-
teman. 

2. Cenderung  
mengabaikan 
larangan dan akan 
semakin melanggar 
jika semakin 
dilarang. 

3. Sering main di luar 
rumah bersama 
teman-temannya 
hingga larut malam. 

4. Tidak lagi perduli 
kepada ayahnya, 
bahkan tidak lagi 
ingin menjalin 
hubungan dengan 
ayahnya. 

5. Menghindari 
interaksi apapun 
dengan tetangga. 

6. Cenderung 
berprasangka curiga 
terhadap laki-laki. 

Penyesuaian diri 
tidak efektif 

Penyesuaian diri 
efektif 

Sikap maupun 
perilaku positif : 

1. Berusaha untuk 
tetap ceria di 
hadapan teman-
teman meskipun D 
lebih sering memilih 
diam ketika kumpul, 
namun D tidak 
menunjukkan 
keterpurukannya di 
hadapan teman-
temannya. 

2. Rela kuliah sambil 
bekerja demi 
membantu 
perekonomian 
keluarga. 

3. Memperbaiki 
hubungan dengan 
ibu dan adik-adiknya 
dengan cara sering 
menjalin komunikasi. 

4. Membuka diri untuk 
menjalin hubungan 
dengan laki-laki. 

 

Penyesuaian dirI D pasca 
perceraian orangtua 

Awal perceraian orangtua hingga 
kurang lebih lima bulan setelah 
perceraian orangtua (saat 
pengambilan data dilakukan pada 
subjek D dan nasarumber lain yang 
bersangkutan) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri : 

1. Perkembangan dan kematangan 
(D masih labil karena berada 
pada masa pencarian jati diri 
yang seharusnya sangat 
membutuhkan dampingan dari 
kedua orangtua). 

2. Psikologis (D sangat tertekan, 
stres, sedih, marah, dan malu 
karena pertengkaran yang 
terjadi pada orangtuanya dan D 
tidak pernah menduga jika 
orangtuanya harus bercerai. 
Selain itu, rasa kecewa dan rasa 
sakit hati D yang sangat 
mendalam terhadap ayahnya 
membuat D masih saja sulit 
untuk memaafkan ayahnya). 

3. Kepribadian (sebagai anak 
pertama D merasa egonya 
tinggi). 

 


