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BAB 5 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Analisis Keseluruhan Data (Rangkuman Semua Kasus) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian berjudul 

Dampak Perceraian Orangtua terhadap Penyesuaian Diri Remaja ini, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa perceraian orangtua berdampak pada penyesuaian 

diri ketiga subjek (remaja) penelitian. Mulanya sebelum orangtua masing-masing 

subjek bercerai, ketiga subjek cenderung memiliki sikap maupun perilaku yang 

baik atau positif namun kemudian terlihat perubahan sikap maupun perilaku yang 

cenderung negatif di awal perceraian orangtua dari masing-masing subjek. Pada 

awal perceraian orangtua masing-masing subjek, ketiga subjek penelitian ini 

memiliki penyesuaian diri yang tidak efektif. Ketidakefektifan penyesuaian diri pada 

masing-masing subjek ini, membuat subjek bersikap maupun berperilaku yang 

cenderung negatif atau kurang baik meskipun ketiga subjek tidak bersikap maupun 

berperilaku sampai melangar batas norma yang berlaku. Berbagai sikap maupun 

perilaku negatif tersebut berupa merokok, mengekspresikan atau melampiaskan 

emosi secara berlebihan, menutup jalan komunikasi terhadap pihak orangtua yang 

dianggap bersalah, menghabiskan waktunya untuk menyendiri, memberontak 

terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, menghabiskan 

waktunya di luar rumah hingga larut malam. 

Sikap maupun perilaku yang cenderung negatif yang muncul pada ketiga 

subjek bersumber dari berbagai dampak negatif terhadap ketiga subjek yang 

muncul akibat perceraian orangtua. Dampak-dampak negatif yang terjadi pada 

ketiga subjek yaitu merasa sedih, stres, tertekan, lebih emosional, membenci pihak 
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orangtua yang bersalah, penurunan prestasi, pemurung, penyendiri, menutup diri, 

kurang patuh pada orangtua, pemberontak. Terutama rasa tertekan dan stres yang 

timbul pada ketiga subjek akibat perceraian orangtua, dampak negatif berupa rasa 

tertekan dan stres lah yang mendominasi sumber penyesuaian diri remaja menjadi 

tidak efektif setelah orangtua bercerai karena ketiga subjek menjadi cenderung 

berperilaku negatif setelah orangtua bercerai. Selain itu, terdapat beberapa faktor 

pula yang turut mempengarui penyesuaian diri ketiga subjek menjadi tidak efektif 

setelah orangtua bercerai. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor kepribadian 

(terjadi pada subjek D), faktor lingkungan (terjadi pada subjek AL), faktor 

perkembangan dan kematangan, serta faktor psikologis (terjadi pada subjek A, AL, 

dan D). 

Sering berjalannya waktu, ketiga subjek mengalami proses pada 

penyesuaian diri yang membuat ketiga subjek menjadi memiliki penyesuaian diri 

yang efektif sehingga perlahan merubah sikap maupun perilaku negatif yang telah 

terbentuk sebelumnya menjadi sikap maupun perilaku positif untuk selanjutnya. 

Perubahan sikap maupun perilaku positif tersebut berupa tidak merokok, 

mengontrol emosi ketika marah, tetap menjaga hubungan baik dengan orangtua 

maupun lingkungan, tetap fokus beraktivitas, membantu kedua orangtua, lebih 

bisa hidup prihatin, membuka diri, senang bergaul, meluapkan beban dengan 

melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, berusaha untuk tetap ceria, 

bertanggung jawab. Selama proses penyesuaian diri efektif pada ketiga subjek 

penelitian, faktor-faktor dari dalam diri maupun dari luar diri pun turut berperan 

serta dalam penyesuaian diri efektif pada masing-masing subjek. Secara garis 

besar faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri efektif pada ketiga subjek 

pun serupa, yang membedakan hanya spesifikasi pada faktor-faktornya. Faktor-
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faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada ketiga subjek antara lain faktor 

perkembangan dan kematangan, faktor kepribadian, faktor psikologis, faktor 

lingkungan, serta faktor edukasi atau pendidikan. 

Pada subjek A dan subjek AL, penyesuaian diri terjadi dua kali yaitu 

penyesuaian diri awal dan penyesuaian diri akhir. Penyesuaian diri awal terjadi 

pada awal perceraian orangtua, sedangkan penyesuaian diri akhir terjadi setelah 

kurang lebih satu bulan perceraian orangtua. Terjadi penyesuaian diri yang tidak 

efektif pada awal perceraian orangtua sehinggan memunculkan perilaku maupun 

sikap yang negatif pada subjek A dan subjek AL. Setelah kurang lebih satu bulan 

bulan perceraian orangtua, penyesuaian diri pada subjek A dan subjek AL 

berproses dan berubah menjadi penyesuaian diri yang efektif sehingga 

memunculkan perilaku maupun sikap yang positif pada subjek A dan subjek AL. 

Terdapat sedikit perbedaan penyesuaian diri pada subjek D. Pada subjek D, hanya 

nampak satu kali perubahan penyesuaian diri yang terjadi sejak awal perceraian 

orangtua hingga kurang lebih lima bulan perceraian orangtua. Selama proses 

penyesuaian diri pada subjek D, sikap maupun perilaku positif dan sikap maupun 

perilaku negatif yang terbentuk akibat perceraian orangtua berjalan beriringan. 

Hanya saja sikap maupun perilaku negatif lah yang cenderung lebih mendominasi 

pada diri subjek D. 

Guna memperjelas dan mempermudah pembaca untuk memahami uraian 

di atas, maka peneliti membantu dengan menyajikan Gambar 5.01 seperti yang 

tertera pada halaman 128. 
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Gambar 5.01. Rangkuman Dampak Perceraian Orangtua terhadap Penyesuaian Diri 
Remaja berdasarkan Keselurhan Hasil Penelitian Ketiga Subjek. 

Orangtua bercerai 

Penyesuaian diri 
tidak efektif 

Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

penyesuaian diri : 
1. Perkembangan 

dan kematangan. 
2. Kepribadian. 
3. Psikologis. 
4. Edukasi atau 

pendidikan. 
5. Lingkungan. 

 

Dampak perceraian oranguta : 
sedih, stres, tertekan, lebih emosional, 
membenci pihak orangtua yang bersalah, 
penurunan prestasi, pemurung, 
penyendiri, menutup diri, kurang patuh 
pada orangtua, pemberontak 

Penyesuaian diri 
efektif 

Penyesuaian diri 
remaja pasca 

perceraian orangtua 

Sikap maupun perilaku 
negatif : 

merokok, mengekspresikan 
atau melampiaskan emosi 
secara berlebihan, 
menutup jalan komunikasi 
terhadap pihak orangtua 
yang dianggap bersalah,  
menghabiskan waktunya 
untuk menyendiri, 
memberontak terhadap 
sesuatu yang tidak sesuai 
dengan keinginannya, 
menghabiskan waktunya di 
luar rumah hingga larut 
malam. 

Sikap maupun perilaku 
positif : 

tidak merokok, mengontrol 
emosi ketika marah, tetap 
menjaga hubungan baik 
dengan orangtua maupun 
lingkungan, tetap fokus 
beraktivitas, membantu 
kedua orangtua, lebih bisa 
hidup prihatin, membuka 
diri, senang bergaul, 
meluapkan beban dengan 
melakukan hal-hal yang 
positif dan bermanfaat, 
berusaha untuk tetap ceria, 
bertanggung  jawab. 

Karakterisitk 
penyesuaian diri efektif : 

1. Memiliki persepsi yang akurat terhadap 
realita. 

2. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi 
dengan tekanan atau stres dan 
kecemasan. 

3. Memiliki gambaran diri yang positif 
terhadap diri sendiri. 

4. Memiliki kemampuan untuk 
mengekspresikan dan mengontrol 
perasaannya. 

5. Memiliki interpersonal yang baik dan 
mampu menjalin interaksi dengan baik. 

 

Penyesuaian diri 
remaja pra 

perceraian orangtua 

Awal 
perceraian 
orangtua 

Beberapa bulan 
setelah perceraian 

orangtua 

Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

penyesuaian diri : 
1. Perkembangan 

dan kematangan. 
2. Kepribadian. 
3. Psikologis. 
4. Lingkungan. 
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5.02. Pembahasan 

Perceraian yang terjadi pada ketiga orangtua subjek pada intinya terjadi 

karena permasalahan yang sebenarnya telah lama terjadi dan menumpuk namun 

permasalahan tersebut tidak kunjung menemukan titik pemecahan yang baik, 

hingga akhirnya kedua belah pihak (suami-istri) sudah tidak lagi mampu 

membendung permasalahan yang telah lama terjadi dan menumpuk maka 

diputuskanlah untuk mengambil langkah perceraian sebagai solusi dari 

permasalahan yang tidak kunjung usai. Hal tersebut sesuai dengan teori terdahulu 

yang mendefinisikan arti dari perceraian, yaitu secara garis besar perceraian 

dianggap sebagai titik puncak tertinggi dari akumulasi berbagai permasalahan 

yang sebelumnya sudah terjadi dan belum dapat terselesaikan (Dariyo, 2004). 

Selama masa pertengkaran orangtua hingga akhirnya orangtua bercerai, 

ketiga subjek penelitian mengaku bahwa stres dirasakan ketika menghadapi 

permasalahan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Clarke-Stewart & Brento dan 

Fine & Harvey, yang menyebutkan bahwa stres rentan dialami oleh anak-anak 

yang menghadapi pengalaman perceraian orangtuanya (dikutip oleh King, 2014). 

Berbagai dampak negatif yang terjadi pada ketiga subjek penelitian merupakan 

sumber yang akhirnya membentuk ketiga subjek memiliki penyesuaian diri yang 

tidak efektif setelah perceraian orangtua terjadi. Berbagai dampak negatif tersebut 

seperti merasa sedih, stres, tertekan, lebih emosional, membenci pihak orangtua 

yang bersalah, penurunan prestasi, pemurung, penyendiri, menutup diri, kurang 

patuh pada orangtua, pemberontak. Terutama rasa tertekan dan stres yang timbul 

pada ketiga subjek akibat perceraian orangtua, dampak negatif berupa rasa 

tertekan dan stres lah yang mendominasi sumber penyesuaian diri remaja menjadi 

tidak efektif setelah orangtua bercerai karena ketiga subjek menjadi cenderung 
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berperilaku negatif setelah orangtua bercerai. Rasa tertekan dan stres yang 

dialami oleh ketiga subjek akibat perceraian orangtua mendorong ketiga subjek 

untuk melakukan berbagai upaya yang akan menghilangkan rasa stresnya dan 

bisa membuat ketiga subjek kembali merasa tenang. Pada fase inilah ketiga 

subjek mengalami apa yang disebut sebagai Sindrom Adaptasi Umum. 

Sindrom Adaptasi Umum merupakan konsep yang dikemukakan oleh 

Seyle untuk menggambarkan efek umum yang terjadi pada tubuh manusia ketika 

terdapat tuntutan yang terjadi pada tubuh tersebut (Santrock, 2003). Ketiga subjek 

dituntut untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang 

terjadi pada kondisi kedua orangtuanya, tepatnya pada perceraian orangtuanya. 

Tuntutan tersebut membuat ketiga subjek menjadi merasa stres dan akhirnya 

mendorong ketiga subjek untuk melakukan berbagai upaya yang akan 

menghilangkan rasa stresnya. Berbagai upaya yang dilakukan seperti merokok, 

mengekspresikan atau melampiaskan emosi secara berlebihan, menutup jalan 

komunikasi terhadap pihak orangtua yang dianggap bersalah, menghabiskan 

waktunya untuk menyendiri, memberontak terhadap sesuatu yang tidak sesuai 

dengan keinginannya, menghabiskan waktunya di luar rumah hingga larut malam. 

Jadi, segala bentuk perilaku negatif yang terbentuk pada remaja yang orangtuanya 

bercerai disebabkan karena remaja merasa tertekan dan stres akibat remaja 

masih kesulitan untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap 

perceraian orangtuanya. Hetherington (dikutip oleh King, 2014) menyebutkan 

sebuah penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan memiliki penyesuaian diri 

yang lebih buruk dan memiliki masalah psikologis, seperti depresi atau terlalu 

agresif, lebih banyak dialami oleh anak-anak dari keluarga yang bercerai 

dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang utuh. Ketidakefektifan 
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penyesuaian diri pada ketiga subjek tersebut juga turut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yang mendominasi secara keseluruhan berdasarkan penelitian ini yaitu 

faktor perkembangan dan kematangan, serta faktor psikologis, sedangkan faktor 

lainnya yang juga turut mempengaruhi ketidakefektifan penyesuaian diri pada hasil 

penelitian ini yaitu faktor kepribadian dan faktor lingkungan. 

Ketiga subjek tentu saja tidak bisa hanya dalam waktu sekejap kemudian 

dapat menerima kenyataan pahit tersebut, ketiga subjek membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan perceraian 

orangtua yang terjadi. Rentang waktu perceraian pun turut turut mempengaruhi 

penyesuaian diri pada anak (Ningrum dalam Untari, Putri, & Hafiduddin, 2018). 

Hurlock menyebutkan bahwa berdasarkan temuan yang ada di lapangan, remaja 

yang orangtuanya bercerai dalam kurun waktu satu tahun akan cenderung merasa 

depresi dan melakukan hal-hal yang negatif, awalnya remaja akan merasa tidak 

aman (insecure) sebab salah satu orangtua yang tidak lagi tinggal bersamanya, 

kemudian semakin lama akan muncul perasaan sedih dan kesepian dalam diri 

remaja, dan juga ada kalanya remajanya merasa malu atas perceraian 

orangtuanya yang pada akhirnya segala perasaan tersebut menjadikan remaja 

mengisolasi diri dari lingkungan (dikutip oleh Untari, Putri, & Hafiduddin, 2018). 

Penyesuaian diri bukanlah suatu hal yang dapat terjadi secara instan dan mudah, 

setiap individu membutuhkan proses dengan waktu yang berbeda-beda untuk 

dapat mencapai penyesuaian diri pada situasi yang baru. Penyesuaian diri sebagai 

sebuah proses berkelanjutan yang akan terus terjadi spanjang hidup demi 

mencapai tujuan hidup yang diinginkan, yang disesuaikan pula dengan situasi 

kehidupan yang berubah-ubah (Haber & Runyon, 1984). Penyesuaian diri individu 

dapat di lihat sebagai suatu proses, selama proses penyesuaian diri faktor-faktor 
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situasional sangat diperhatikan sebagai pertimbangan baik-tidaknya hasil proses 

penyesuaian diri individu (Siswanto, 2007).  

Dua (subjek A dan subjek AL) dari tiga subjek penelitian, memiliki 

penyesuaian diri yang tidak efektif di awal perceraian orangtua. Selang kurang 

lebih satu bulan setelah perceraian orangtua, penyesuaian diri kedua subjek 

berangsur membaik sehingga akhirnya penyesuaian diri menjadi efektif kembali. 

Jadi kedua subjek tersebut mengalami sebuah proses dalam penyesuaian diri, 

yang tadinya penyesuaian diri kedua subjek tidak efektif akibat perceraian 

orangtua namun akhirnya dapat kembali efektif setelah melalui proses yang di 

dalamnya turut dipengaruhi oleh faktor perkembangan dan kematangan, faktor 

psikologis, faktor kepribadian, faktor edukasi atau pendidikan, serta faktor 

lingkungan. Keefektifan penyesuaian diri yang akhirnya dimiliki oleh kedua subjek 

tersebut, membuat sikap maupun perilaku negatif yang sebelumnya terbentuk 

akibat perceraian orangtua menjadi perlahan hilang dan berangsur beralih menjadi 

bersikap maupun berperilaku positif. Hal tersebut membenarkan teori yang 

ditgaskan  oleh Chase-Lansdale & Hetherington, bahwa anak-anak sering 

menghadapi banyak kesulitan penyesuaian diri dalam waktu yang singkat setelah 

perceraian orangtuanya, namun kesulitan-kesulitan tersebut untuk kedepannya 

dapat mengurangi dampak negatif yang akan terjadi pada anak setelah periode 

awal penyesuaian diri (dikutip oleh Lansford, 2009).  

Lain halnya dengan satu subjek lainnya yaitu subjek D, subjek D memiliki 

penyesuaian diri yang tidak efektif dari awal perceraian orangtua hingga peneliti 

melakukan penelitian pada subjek D. Berbeda dengan kedua subjek di atas yang 

hanya terbentuk sikap maupun perilaku negatif di awal perceraian orangtua, 

subjek D justru terbentuk sikap maupun perilaku positif pula sehingga sikap 
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maupun perilaku negatif dengan sikap maupun perilaku positif berjalan beriringan 

selama proses penyesuaian diri. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa tetap saja 

sikap maupun perilaku negatif lah yang cenderung mendominasi pada diri subjek 

D. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian mengenai Dampak Perceraian 

Orangtua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja yang dilakukan oleh Untari, 

Putri, & Hafiduddin (2018), menunjukkan bahwa meskipun terjadinya perceraian 

orangtua juga dapat menimbulkan dampak positif terhadap remaja, namun pada 

kenyataannya tetap saja dampak negatif lah yang cenderung lebih banyak timbul 

pada remaja akibat dari terjadinya perceraian orangtua. Apabila ditinjau 

berdasarkan hasil observasi subjek D memenuhi checklist observasi karakteristik 

penyesuaian diri yang efektif, tetapi bila ditinjau berdasarkan hasil wawancara 

dengan subjek D dan dengan kedua sumber triangulasi dari subjek D maka subjek 

D kurang memenuhi karakteristik penyesuaian diri yang efektif. Perlu 

digarisbawahi bahwa peneliti sendiri merupakan kawan dekat dari subjek D, selain 

itu observasi dilakukan sembari melakukan wawancara. Jika di tinjau dari hasil 

wawancara dengan subjek D maupun kedua sumber triangulasi, subjek D tidak 

memiliki kesulitan atau masalah penyesuaian diri dengan kawan-kawan dekatnya. 

Justru subjek D menjadi lebih dekat lagi dengan kawan-kawan dekatnya ketika 

menghadapi masalah perceraian orangtuanya karena sering kumpul bersama 

teman-temannya untuk mengalihkan beban yang dirasakan subjek D. 

Di samping itu, perbedaan penyesuaian diri yang terjadi pada subjek D 

dibandingkan dengan kedua subjek lainnya dimungkinkan karena meskipun 

subjek D mengaku telah menerima peceraian orangtuanya, namun tidak dapat 

dipungkiri oleh subjek D sendiri bahwa subjek D belum bisa memaafkan kesalahan 

yang telah diperbuat oleh ayahnya bahkan subjek D masih merasa sangat 
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membenci ayahnya sehingga subjek D selalu menyalahkan ayahnya atas segala 

kondisi buruk yang menimpanya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Utami 

(dikutip Kusprayogi & Nashori, 2016) menyatakan bahwa laki-laki lebih mudah 

memaafkan dibandingkan perempuan. Laki-laki dinilai lebih mampu 

mengendalikan diri dan menggunakan logika atau pikiran yang diyakini sebab laki-

laki lebih memilki pandangan berimbang dan pandangan positif terhadap masa 

depan sehingga lebih mudah bagi laki-laki untuk menumbuhkan kembali rasa 

kepercayaan terhadap pelaku, sedangkan bagi perempuan cenderung lebih sulit 

untuk memaafkan karena perempuan lebih menggunakan perasaan sebagai 

sarana manipulasi untuk mengendalikan diri (Jie, Tingting, Shijin, Lulu, & Feng 

dalam Kusprayogi & Nashori, 2016). Penelitian lain yang mendukung alasan 

tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ghuzairoh tentang pemaafan ditinjau 

dari jenis kelamin pada budaya jawa, hasilnya laki-laki lebih mudah memaafkan 

dibandingkan perempuan dikarenakan perempuan kurang mampu 

mengekspresikan perasaan yang sedang dirasakan apabila dibandingkan dengan 

laki-laki (dikutip oleh Kusprayogi & Nashori, 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek D dan sumber triangulasi, 

menuturkan bahwa subjek D masih membutuhkan waktu lagi agar dapat 

menyesuaikan diri secara efektif. Seperti pada teori yang dijelaskan oleh Haber & 

Runyon (1984) bahwa penyesuaian diri bukanlah suatu hal yang dapat terjadi 

secara instan dan mudah, setiap individu membutuhkan proses dengan waktu 

yang berbeda-beda untuk dapat mencapai penyesuaian diri pada situasi yang 

baru. Penyesuaian diri sebagai sebuah proses berkelanjutan yang akan terus 

terjadi spanjang hidup demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan yang 

disesuaikan pula dengan situasi kehidupan yang berubah-ubah. 
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Penyesuaian diri yang efektif pada ketiga subjek memunculkan sikap 

maupun perilaku yang positif pada subjek. Sikap maupun perilaku tersebut seperti 

tidak merokok, mengontrol emosi ketika marah, tetap menjaga hubungan baik 

dengan orangtua maupun lingkungan, tetap fokus beraktivitas, membantu kedua 

orangtua, lebih bisa hidup prihatin, membuka diri, senang bergaul, meluapkan 

beban dengan melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat, berusaha untuk 

tetap ceria, bertanggung  jawab. Meskipun terdapat perbedaan penyesuaian diri 

pada subjek penelitian, namun ketiga subjek mengalami proses pada penyesuaian 

diri masing-masing subjek. Pada proses penyesuaian diri tersebut, turut 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut 

meliputi faktor kondisi fisik, faktor perkembangan dan kematangan, faktor 

psikologis, faktor lingkungan, faktor budaya. 

Bila meninjau dari intensitas tema pada penelitian kali ini yaitu karakteristik 

penyesuaian diri yang efektif, maka ditemukan hasil yaitu : 

1. Karakteristik penyesuaian diri 1 (individu memiliki persepsi yang akurat 

terhadap realita) : intensitas sedang pada subjek AL dan D, sedangkan pada 

subjek A intensitasnya tinggi. 

2. Karakteristik penyesuaian diri 2 (individu mampu bertahan di bawah tekanan, 

stres, maupun kecemasan) : intensitas sedang pada subjek A, AL, dan D. 

3. Karakteristik penyesuaian diri 3 (individu mampu memandang dirinya sebagai 

pribadi yang positif) : intesitas sedang pada subjek A dan AL, sedangkan pada 

subjek D intensitasnya rendah. 

4. Karakteristik penyesuaian diri 4 (individu mampu mengontrol dan 

mengekspresikan emosi atau perasaannya sesuai dengan yang dirasakan), 

intensitas sedang pada subjek A, AL, dan D. 
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5. Karakteristik penyesuaian diri 5 (individu memiliki interpersonal yang baik dan 

mampu menjalin interaksi dengan baik), intensitas sedang pada subjek AL 

dan D, sedangkan pada subjek A intensitasnya tinggi. 

Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, ditemukan 

kelemahan yang sama pada ketiga subjek penelitian yaitu ketiga subjek sama-

sama memiliki kelemahan di frekuensi intensitas pada karakteristik PD2 (individu 

mampu bertahan di bawah tekanan, stres, maupun kecemasan) yang muncul pada 

tabel hasil wawancara apabila dibandingkan dengan karakterisktik PD yang 

lainnya karena ketiga subjek menjadi memiliki penyesuaian diri yang tidak efektif 

dan cenderung berperilaku negatif akibat rasa stres dan tertekan yang dialami 

selepas perceraian orangtua. Artinya, ketiga subjek tidak mampu bertahan di 

bawah tekanan, stres, maupun kecemasan sehingga rentan untuk berperilaku 

negatif ketika merasa stres maupun tertekan meskipun saat ini penyesuaian diri 

kedua subjek (subjek A dan AL) telah kembali efektif. 

 

 

 

5.03. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari terdapat beberapa 

keterbatasan maupun kelemahan yang diduga mempengaruhi keakuratan hasil 

penelitian. Beberapa keterbatasan maupun kelemahan tersebut, yaitu : 

1. Kelemahan alat ukur, kurang dsiperbanyak item per-karaktersitik yang ada 

dalam checklist observasi. 

2. Waktu penelitian, wawancara hanya dilakukan sekali dalam waktu satu jam 

dan observasi dilakukan hanya pada saat wawancara. Keterbatasan ini 
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disebabkan karena kesibukan masing-masing ketiga subjek, sehingga sedikit 

waktu luang yang dimiliki subjek untuk dapat bertemu dengan peneliti. 

3. Tidak seimbang antara jumlah subjek laki-laki dengan subjek perempuan. 

Selain itu, salah satu subjek merupakan kawan dekat dari peneliti sendiri. 


