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LAMPIRAN A 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. Kesan umum subjek, meliputi penampilan fisik dan kondisi fisik. 

B. Tabel pedoman observasi. 
 

No. Perilaku Penyesuaian Diri 
yang Nampak 

Ya Tidak Keterangan 

 Persepsi yang akurat terhadap 
realita : 

   

1. Cerita yang dikatakan oleh subjek, 
serupa dengan cerita yang 
dikatakan oleh orang-orang terdekat 
subjek. 

   

 Individu yang mampu bertahan di 
bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan : 

   

2. Meski subjek menangis maupun 
kesal ketika menceritakan kisah 
perceraian orangtuanya, namun 
subjek tetap bersedia untuk 
melanjutkan ceritanya. 

   

3. Subjek tidak mengalihkan 
pandangan dan wajahnya dari 
peneliti, meski peneliti menatap 
wajah dan mata subjek ketika 
bercerita. 

   

 Individu mampu memandang 
dirinya sebagai pribadi yang 
positif : 

   

4. Ketika bercerita, subjek lebih sering 
mengarahkan pandangan dan 
wajahnya ke arah peneliti daripada 
ke arah objek lain. 

   

5. Subjek tidak menundukkan 
wajahnya ketika bercerita. 

   

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

   

6. Subjek tidak tersenyum ketika 
subjek berkata ia merasa sedih. 

   

7. Ketika bercerita, subjek tidak 
tertawa maupun menangis hingga 
sampai membuat orang-orang di 
sekitar subjek melihat ke arah 
subjek. 
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 Individu memiliki interpersonal 
yang baik dan mampu menjalin 
interaksi dengan baik : 

   

8. Ketika di wawancara oleh peneliti, 
subjek menjawab pertanyaan tidak 
sembari melakukan aktivitas lain 
(misal bermain gadget, makan, dan 
lain-lain). 

   

9. Dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti, subjek 
seringkali mengucapkan kata “emm” 
maupun “tidak tahu”. 
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LAMPIRAN B 

 

PEDOMANWAWANCARASUBJEK PENELITIAN 

1. Sebutkan nama dan usia. 

2. Aktivitas apa saja yang dilakukan sehari-hari? 

3. Bagaimana cerita awal mula sampai akhirnya orangtua memutuskan untuk 

bercerai?  

4. Apakah terdapat perbedaan perilaku Anda sebelum dan setelah orangtua 

bercerai? 

5. Bagaimana perasaan Anda terhadap perceraian orangtua yang telah terjadi? 

6. Hal-hal apa saja yang dilakukan untuk meluapkan segala perasaan yang 

dirasakan ketika menghadapi perceraian orangtua? Mengapa alasannya 

melakukan hal tersebut? 

7. Apa saja dampak yang Anda rasakan akibat perceraian orangtuanya? 

8. Bagaimana hubungan Anda dengan lingkungan sekitar (dengan orangtua, 

keluarga, teman, dan sebagainya)? 

9. Bagaimana pandangan Anda terhadap diri sendiri? 
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LAMPIRAN C 

 

PEDOMAN WAWANCARA SUMBER TRIANGULASI 

1. Sebutkan nama dan usia. 

2. Memiliki hubungan apakah Anda dengan subjek? 

3. Sudah berapa lama Anda mengenal dan berhubungan dengan subjek? 

4. Apa saja aktivitas sehari-hari subjek yang Anda ketahui? 

5. Apakah Anda mengetahui cerita perceraian dari orangtua subjek dan 

bagaimana cerita yang Anda ketahui? 

6. Apakah terdapat perbedaan perilaku subjek sebelum dan setelah orangtua 

subjek bercerai? Apa saja perbedaan perilaku tersebut? 

7. Bagaimana sikap subjek dalam menghadapi perceraian orangtuanya? 

8. Bagaimana hubungan subjek dengan lingkungan sekitarnya (dengan 

orangtua, keluarga, teman, dan sebagainya)? 

9. Bagaimana pandangan Anda terhadap subjek? 
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LAMPIRAN D 

 

TABEL KODING TEMA 

Karakteristik Penyesuaian Diri Efektif 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 : 

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 
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LAMPIRAN E 

 

LAMPIRAN DATA SUBJEK A 

1. Hasil Observasi 

A. Kesan umum subjek: penampilan A masih menggunakan pakaian yang bersih 

dan tidak sobek-sobek (pakaian layak pakai). A menggunakan pakaian santai 

yaitu kaos dan kolor (celana pendek), karena pada saat itu observasi 

dilakukan di rumah A. A memiliki kondisi fisik yang baik, tidak terlihat cacat 

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

B. Tabel hasil observasi: 
 

No. Perilaku Penyesuaian Diri 
yang Nampak 

Ya Tidak Keterangan 

 Persepsi yang akurat terhadap 
realita : 

   

1. Cerita yang dikatakan oleh subjek, 
serupa dengan cerita yang 
dikatakan oleh orang-orang terdekat 
subjek. 

X  Hanya terdapat sedikit 
perbedaan cerita saja. 

 Individu yang mampu bertahan di 
bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan : 

   

2. Meski subjek menangis maupun 
kesal ketika menceritakan kisah 
perceraian orangtuanya, namun 
subjek tetap bersedia untuk 
melanjutkan ceritanya. 

X  A sedih dengan 
perpisahan 
orangtuanya namun A 
masih bersedia untuk 
bercerita. 

3. Subjek tidak mengalihkan 
pandangan dan wajahnya dari 
peneliti, meski peneliti menatap 
wajah dan mata subjek ketika 
bercerita. 

X   

 Individu mampu memandang 
dirinya sebagai pribadi yang 
positif : 
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4. Ketika bercerita, subjek lebih sering 
mengarahkan pandangan dan 
wajahnya ke arah peneliti daripada 
ke arah objek lain. 

X  Sesekali A juga 
memandang ke arah 
yang lain. 

5. Subjek tidak menundukkan 
wajahnya ketika bercerita. 
 

X   

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

   

6. Subjek tidak tersenyum ketika 
subjek berkata ia merasa sedih. 

X  A mengatakan mulai 
mampu memaafkan 
dan menerima 
perceraian orangtuanya 
sembari 
tersenyumtidak dengan 
raut wajah yang sedih. 

7. Ketika bercerita, subjek tidak 
tertawa maupun menangis hingga 
sampai membuat orang-orang di 
sekitar subjek melihat ke arah 
subjek. 

X  Selama bercerita A 
tidak menunjukkan 
ekspresi kesedihan, A 
hanya menunjukkan 
beberapa kali 
senyuman sembari 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan. 

 Individu memiliki interpersonal 
yang baik dan mampu menjalin 
interaksi yang baik : 

   

8. Ketika di wawancara oleh peneliti, 
subjek menjawab pertanyaan tidak 
sembari melakukan aktivitas lain 
(misal bermain gadget, makan, dan 
lain-lain). 

X  A menyingkirkan lebih 
dulu gadget-nya 
sebelum melakukan 
wawancara. 

9. Dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti, subjek 
seringkali mengucapkan kata 
“emm” maupun “tidak tahu”. 

 X - A beberapa kali sulit 
memahami maksut 
dari pertanyaan, 
sehingga beberapa 
jawaban yang 
diberikan A kurang 
sesuai dengan 
jawaban yang 
diharapkan oleh 
peneliti. 

- A juga kurang 
responsif dalam 
memberikan 
jawaban. Seringkali 
dalam memberikan 
jawaban, A terdiam 
beberapa detik 
karena bingung dan 
seringkali pula 
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mengucapkan kata 
“emm”. 

 

 

 

 

2. Tabel Verbatim Subjek Penelitian 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke dari pertama, kamu 
bisa sebutin dulu 
identitasmu dari nama 
sama umurmu. 

Nama saya A, umur saya 
15 tahun. 

 Identitas subjek. 

Oke, lalu aktivitas sehari-
harimu kamu ngapain 
aja? 

Bantu orangtua, ya 
nemenin adik main, emm 
bantu.. udah itu. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Emm kamu masih 
bersekolah? 

Masih.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Kamu ada di bangku kelas 
berapa sekarang? 

Kelas tiga SMP.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Sekolahmu lancar-lancar 
aja sekarang? 

Ya Puji Tuhan ya lancar.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh ya, tadi kamu bilang 
kamu sehari-hari bantu 
orangtua. Kamu bantu 
orangtua dalam bentuk 
apa kalo boleh tau? 

Emm jualan, terus bersih-
bersih rumah, jaga adik. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh ya gitu, oke. Nah ini 
langsung aja aku masuk 
ke tema pembicaraan kita 
ya. Tadikan sebelumnya 
aku udah ngasih tau, kita 
kali ini mau bahas tentang 
apa. Aku minta maaf 
sebelumnya kalo nanti 
ada pertanyaanku atau 
omonganku yang kurang 
berkenan ya. 

Iya.   

Ya langsung aja aku mau 
nanyain ke kamu. Emm 
kan di sini orangtuamu 
sudah berpisah, kalo 
boleh tau orangtuamu 
udah pisah berapa lama 
ya?  

Emm udah beberapa 
bulan yang lalu. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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Oh sudah beberapa bulan 
yang lalu. Belum ada 
setahun tapi ya?  

Iya, belum.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Oh oke. Emm maaf kalo di 
sini aku nanti sedikit akan 
menanyakan tentang 
perceraian orangtuamu 
nggakpapa?  

Iya.   

Oke, kalo boleh tau kamu 
tau penyebab 
orangtuamu pisah 
kenapa? 

Emm ya karena tentang 
ekonominya kurang dan 
sedangkan kepala 
keluarganya sakit, emm 
belum bisa jalan, belum 
bisa cari uang, terus 
mama bingung, yang 
itunya bingung mama 
bingung, jadinya pisah 
rumah buat cari uang buat 
anak-anaknya sekolah. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

Heem, nah itu yang kamu 
tahu tentang alesan 
mama papa, mereka 
pisah sebatas itu aja? 

Iya.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Heem, sebelum akhirnya 
mereka memutuskan 
pisah apakah sebelumnya 
ada pertengkaran-
pertengkaran yang 
terjadi? 

Tidak.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Nggak ada, berarti 
sebelum akhirnya mereka 
pisah ini keadaan mereka 
ayem-ayem aja? 

Ya.. biasa ya.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Heem biasa nggak 
pernah ada kamu denger 
bertengkar masalah apa 
gitu? 

Ya bertengkar tentang ya 
ekonomi lah, kebutuhan 
sehari-hari susah.   

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

Emm karena sebatas itu? Ya.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Maaf ya ini aku mau 
tanya, emm gak ada 
faktor lain misal karena 
ada orang lain yang 
masuk gitu gak? 

Ada sih.   Dinamika perceraian 
orangtua. 

Ada karena itu juga ya? Ya.  Dinamika perceraian 
orangtua. 
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Oke, berarti selain karena 
faktor ekonomi, karena 
dari ayahmu belum bisa 
mencukupi kebutuhan 
keluarga, dan ada faktor 
dari orang luar. Kalo boleh 
tau, faktor orang luar ini 
dipicunya dari siapa? Dari 
pihak mama kah atau dari 
pihak papa kah? 

Papa.   Dinamika perceraian 
orangtua. 

Dari pihak papa, berarti 
papa yang mengadakan 
adanya orang lain dari 
luar ya? 

Iya.   Dinamika perceraian 
orangtua. 

Emm aku mau tanya nih, 
sebelum emm perpisahan 
ini terjadi kamu dulu 
orangnya kayak gimana 
sih? Emm ya aktivitas 
sehari-harimu dulu kayak 
gimana sebelum 
perpisahan ini terjadi? 

Ya biasa sih, ya gimana 
ya.. emm ya baik-baik. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Kamu sering main sama 
temenmu dulu? 

Sering sih, sering.  Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Emm kalo dibandingkan 
sama saat ini, masih 
sama nggak? Maksutnya 
emm dulu waktu sebelum 
orangtuamu pisah kamu 
sering main nih sama 
temen-temenmu, terus 
sampe akhirnya 
orangtuamu pisah kamu 
masih sering juga main 
sama temenmu apa 
intensitasnya agak 
berkurang atau gimana 
gitu? 

Sering, iya masih sering. PD5 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Oke.. terus kemudian 
yang mau aku tanyain, 
emm ketika kamu tahu nih 
alesannya orangtuamu 
berpisah nih sampe 
akhirnya kamu tahu 
keputusan orangtuamu 
untuk pisah, itu yang 
kamu rasain apa ya? 

Ya jujur sih ya rasanya 
nggak enak, emm karena 
berpisah nggak kumpul 
lagi. 

 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 
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Kamu shock nggak? 
Kaget? 

Ya sedikit shock.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Sedikit atau sangat? Ya emm sedikit.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Kamu bilang sebelumnya 
emm keluargamu baik-
baik aja, mecahinnya 
nggak ada pernah 
berantem kan? Tiba-tiba 
kamu denger emm 
mereka harus pisah dan 
kamu tahu alesannya itu, 
kok bisa kamu cuma 
merasa sedikit kaget? 
Apa yang bikin kamu gak 
se-shock itu gitu lo? 

Emm ya karena sih emm 
ssshhh aku ngerasanya 
ya biasa-biasa aja gitu.  

 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Emm gitu, terus nih kan 
tadi kamu bilang ada 
faktor orang lain juga yang 
dibawa papamu ya masuk 
ke dalam keluarga kayak 
gitu kan sampe akhirnya 
ada permasalahan. Apa 
hal itu bikin kamu jadi 
ngerasa marah sama 
papamu?    

Emm dulunya sih ya agak 
benci, tapi sekarang ya 
udah enggak sih soalnya 
kasihan juga papa sakit 
dan nggak ada yang 
ngerawat. 

PD1, 
PD4, 
dan 
PD5 

Hubungansubjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Dulu waktu kamu benci 
sama papamu, itu kamu 
bersikap sama papamu 
sampe kayak gimana? 

Ya sikap sih ya biasa-
biasa tapi agak cuek. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Waktu kamu ngerasain 
benci sama papamu itu, 
kamu masih mau ketemu 
sama papamu waktu itu? 

Ya sebenernya sih ya 
udahnggak mau sih, tapi 
ya gimana ya.. ya 
memang harus ketemu ya 
nggakpapa. 

PD4 
dan 
PD5 

Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Emm waktu itu kamu 
sempet ada sikap 
berontak nggak ketika 
ngerti alesannya itu? 

Ya nggak sih, nggak ada. PD4 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Kamu nggak apa ya 
emm..nggak yang marah-
marah sama papamu gitu 
atau kamu jadi sensitif 
dalam arti kamu jadi 
rasanya tu pingin marah 
sama orang-orang yang 
bikin masalah sama kamu 
gitu? 

Ya sebenernya sih ya ada 
emm biasanya gitu tapi ya 
emm ssshhh ya dipendem 
aja lah nggak usah 
dikeluarin. 

PD4 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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Emm sebentar coba aku 
perjelas ya. Jadi kerena 
permasalahan itu, kamu 
jadi kalau semisal marah 
sama orang kamu 
hawanya pingin kayak 
meledak-ledak gitu 
marah? 

Iya.  Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Heem, tapi terus sampe 
akhirnya sekarang kalau 
kamu marah kamu 
pendem? 

Heem, ya di simpen lah 
ndak perlu marah malah 
bikin tambah masalah 
nanti. 

PD1 
dan 
PD4 

Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Emang dulu pernah kamu 
marah-marah sama orang 
lain gitu sampe akhirnya 
kamu jadi bikin masalah 
lagi malah bikin tambah 
masalah? 

Emm ya nggak sampai 
sebesar itu lah. 

PD4 
dan 
PD5 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi maksutnya pernah 
gara-gara kamu marah-
marah sama orang itu jadi 
ada masalah baru gitu? 

Emm ya pernah.  - Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Boleh tau nggak 
kenapanya? Maksutnya 
kamu kok sampe 
semarah-marah itu sama 
orang emang dia buat 
masalah apa sama 
kamu? 

Emm ya kayak ya manas-
manasin lah, bikin jengkel. 

 - Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Dalam hal? Dalam hal ekonomi juga.   

Emm gitu, terus kamu 
kepancing gitu terus kamu 
marah-marah. Kamu 
sampai mukul? 

Enggak, nggak sampai. PD4 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Marahmu dalam bentuk? Ya marahnya ya marah 
biasa. 

PD4 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Kata-kata? Ya kata-kata.  Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Tapi itu kamu sampe yang 
bener-bener emosi 
meledak-ledak gitu? 

Iya.  Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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Oke, terus sampe 
akhirnya kamu bisa mikir 
yaudalah tak pendem aja 
daripada nambah 
masalah lagi itu apa yang 
bikin kamu mikir kayak 
gitu? 

Ya emm ya karena emm 
karena sih mama udah 
bilang kalomisalkan 
gitubiarin aja lah, biar nanti 
kan mereka emm capek-
capek sendiri kayak gitu. 

PD1 
dan 
PD4 

Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Emm gitu, terus mau 
nanya lagi nih. Eh tadi kan 
kamu kan bilang ya, kamu 
dulunya benci ni sama 
papamu kan sampe mau 
ketemu aja ibaratnya 
udah males kayak gitu ya, 
terus akhirnya tapi 
sekarang kamu bisa 
nerima lagi karena beliau 
lagi sakit. Apa yang bikin 
kamu akhirnya bisa 
nerima lagi papamu? 
Karena beliau sakit aja 
apa ada hal lain? 

Emm ya karena sih saya 
masih ya tanggung 
jawabnya sekarang saya 
anaknya, ya kan saya dari 
dulu kecil udah di rawat 
udah di jaga kan gantian 
saya yang harus ngerawat 
papa kan lagi sakit, 
ngerawat lah.  

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi sampe emm posisi 
beliau sakit sekarang, 
yang menafkahi kamu 
mama atau papa? 

Mama.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Apa karena hal itu kamu 
juga jadi pas itu ada rasa 
benci sama papa karena 
papamu nggak bisa 
menafkahi kamu?  

Ya sedikit sih.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Karena hal itu juga? Iya.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Oke, terus gini aku mau 
nanya ni. Kamu ngerasain 
nggak, emm yang kamu 
rasain gini ada perilaku 
yang dulu tu aku 
sebenernya kayak gini 
mbak tapi gara-gara 
mama papaku pisah aku 
sekarang jadi kayak gini. 
Ada nggak yang kamu 
rasain? 

Kalo menurutku sih ya 
nggak ada. 

  

Bener-bener sama gitu? Iya heem.   



160 
 

 

Cuma kan tadi kamu 
sempet tu ada bilang, 
emm gara-gara itu aku 
jadi kalau marah sampai 
semarah itu sama orang. 
Berarti maksutnya kamu 
pernah ada di situasi 
dimana kamu ngerasa 
ada perubahan dari diri 
kamu gara-gara itu kan. 
Iya kan?  

Iya.  - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Nah aku mau nanya 
disitunya. Kamu pernah 
melalui kondisi itu gitu lo, 
kondisi waktu kamu lagi 
ada perubahan itu nah 
aku mau tanya disitunya. 
Itu emm perubahan-
perubahan apa aja ik yang 
kamu rasain selain kamu 
ngerasanya jadi lebih 
emosional? 

Emm ya karena sih emm 
kalau misalnya minta uang 
sama papa, ya jarang 
dikasih padahal papa lagi 
ada uang tapi nggak 
dikasih. 

 Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Itu yang bikin kamu jadi 
lebih emosional. Emm 
mungkin ada hal lain, 
misal kamu jadi lebih 
pendiem gitu nggak? 

Ya nggak.  Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Masih sama sikapnya? Masih sama iya.  Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Aku mau nanya, waktu 
kejadian itu posisimu 
masih sekolah kah? 

Masih sekolah.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Itu emm ngaruh nggak 
sama sekolahmu? 

Ya berpengaruh juga.  Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Berpengaruhnya gimana 
tu? 

Ya kayak bayar uang 
sekolah terlambat, terus 
nggak fokus sekolah. 

 Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Kamu jadi nggak fokus 
sekolah, kamu nggak 
fokus sekolahnya 
berimbasnya gimana 
jadinya ya? Emm 
maksutnya gini, nggak 
fokus sekolahmu tu dalam 
arti kamu jadi emm apa ya 
susah nangkep pelajaran 
atau gimana? 

Ya terkadang sih susah 
karena ya mikir juga lah, 
mikir keluarga juga. 

 Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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Berarti ketika pas di 
sekolah kamu sering gitu 
ya mikir-mikir masalah 
papa mamamu ini gitu? 

Iya sering.  Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Oke, terus ada ngaruhnya 
nggak misal sikapmu ke 
temen-temenmu gitu? 

Emm nggak, ya nggak 
ada. 

PD2 
dan 
PD5 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tetep sama? Tetep sama.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Misal kamu tadinya 
banyak omong terus jadi 
pendiem, nggak?   

Nggak masih sama. PD2 
dan 
PD5 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Masih sama aja? Iya.   Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Oh ya, aku mau nanya ni. 
Ada perasaan-perasaan 
tertentu nggak sih yang 
sebelumnya misal kamu 
sebelum ngerti pisahnya 
orangtuamu ini kamu 
ngerasanya, ini misal ya 
aku tadinya sebelum 
ngerti itu biasa-biasa aja 
sih mbak sama 
orangtuaku tapi sekarang 
setelah ngerti masalah itu 
aku jadi lebih gimana 
misal lebih nurut sama 
mama atau gimana gitu? 

Ya enggak sih masih 
sama. 

PD2 
dan 
PD5 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

 

Masih sama? Iya.  - Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Kamu sebelumnya sama 
orangtua gimana sih 
emang? 

Ya baik sih, tapi ya sering 
kayak mbantah gitu lah.  

 - Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Emm gitu, sering misal 
mbatahnya dalam arti 
gimana ini? 

Emm ya dibilangin ya 
harus apa.. harus 
maksutnya harus kan 
misalnya kalau sekolah 
kan misalnya kalau ada 
kerja kelompok, kan harus 
bilang mama dulu 
pulangnya malem tapi 
nggak boleh ya mbantah 
tapi mbantah gitu. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Emm gitu, kalo sekarang? Ya masih ada sih tapi 
nggak terlalu mbantah. 

PD4 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Udah berkurang nggak 
se-mbantah dulu gitu ya? 

Iya udah berkurang. PD4 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Emm yang kamu rasain tu 
ada perubahan situasi 
apa yang terjadi dalam 
hidupmu setelah kejadian 
ini gitu? Perubahan 
situasi kayak dulunya 
kayak gimana sekarang 
kamu jadi kayak gimana? 

Ya dulunya si ya kayak 
gimana ya emm ya sering 
nggak prihatin lah. 

 Sikap subjek 
sebelum orangtua 
bercerai. 

Kamu sering nggak 
prihatin apa kamu dulu 
bisa dikatakan hidupnya 
berkecukupan lebih gitu?  

Iya berkecukupan.  Sikap subjek 
sebelum orangtua 
bercerai. 
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Emm gitu, terus yang 
kamu rasain sekarang 
apa? 

Emm ya harus bisa 
prihatin dengan kehidupan 
yang baru ini, ekonominya 
harus lebih ngirit lagi. 

PD1 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai.  

Apa kamu kadang 
ngerasa ada rasa susah di 
dalam diri kamu? 

Ya ada.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Kamu ngerasa sedih 
nggak dengan hal itu? 

Ya ada sih sedih.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Kamu memaknainya 
gimana? 

Ya gimana ya emm susah 
jelasinnya. 

  

Hehe oke ini aja aku mau 
nanya gini aja. Emm kamu 
ngerasa nyesel nggak sih 
adanya kejadian ini? 

Sebetulnya sih ya nggak 
nyesel. 

 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Kamu memaknainya 
gimana tu? Kalo kamu 
nggak nyesel berarti 
harusnya ada sesuatu 
yang bisa kamu ambil 
dong dari sini?  

Ya harus bisa memberi 
semangat orangtua, 
membantu orangtua 
dalam pekerjaan, ya dan 
selalu nurut lah sama 
orangtua. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Gini, kenapa kamu 
ngerasa nggak nyesel 
dengan adanya kejadian 
ini? 

Emm saya tu merasa itu 
urusan itu urusan yang 
lalu-lalu itu udah selesai 
dan kita hadapi masalah 
baru ini.  

PD1 Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Oh gitu, kamu lebih 
memilih kayak udahlah 
mending selesai aja 
urusannya selesai 
daripada bersatu tapi 
terus berlarut-larut gitu? 

Lupakan kayak gitu.  Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Oke. Jujur ya, kamu jujur 
ya. Aku mau nanya, kamu 
kan pernah ngerasa ada 
di posisi yang down kan 
ketika kamu harus 
menghadapi kisahnya 
orangtuamu ini. Ada 
nggak hal-hal yang kamu 
lakukan yang istilahnya 
dibilang aneh-aneh gitu 
lo, yang nggak harusnya 
kamu lakuin itu tapi kamu 
lakuin gitu? 

Contohnya kayak 
gimana? 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 
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Ngerokok, misalnya gitu. 
Kamu ngerasa stres kamu 
ngerokok atau kamu 
minum? 

Oh ya biasanya ya juga 
ngerokok sih. 

 - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Oh kamu juga ngerokok 
gitu? 

Emm tapi ngerokoknya ya 
nggak sering cuma 
beberapa kali dah selesai. 

 - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Oh gitu, itu semenjak 
kejadian itu? 

Iya.  - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Sebelumnya kamu 
enggak? 

Enggak.  - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Enggak? Tapi karena 
kejadian itu terus kamu 
malah ngerokok kayak 
gitu? Kamu minum-
minum juga? 

Enggak, kalau minum-
minum nggak. 

PD2 - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Kamu ngelampiasinnya 
cuma ngerokok gitu? 

Iya.   - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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Kenapa kamu ngerokok? Emm ya kayak ngilangin 
emm.. 

 - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Penat? Stres? Iya.  - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Kamu ngerasa setelah 
ngerokok gitu rasanya 
stresmu hilang? 

Ya biasanya sih enggak 
hehe.. 

 - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Kamu tetap ngerasa 
stres? 

Iya hehe..  - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Tapi kamu tetep 
melanjutkan? 

Ya tapi cuma beberapa 
kali terus udah selesai 
udah nggak lagi, udah 
nggak berani lagi. 

PD2 - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Itu kamu karena apa? 
Emm kamu diajak 
temenmu atau emang 
kamu pingin coba-coba 
sendiri?  

Ya diajak temen.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Emm kamu terpengaruh 
gitu ya? 

Iya.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Terus akhirnya kamu 
nggak ngelanjutin 
kenapa? 

Sadar sih kalau ngerokok 
tu sih nggak nyelesaiin 
masalah. 

PD1 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 
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Emm karena kamu 
ngerasa setelah kamu 
ngerokok pun nggak 
ngilangin masalah ya, 
oke. Tapi berarti kamu 
sempat ya mencoba 
ibaratnya melampiaskan 
stresmu ini ke hal yang 
baru gitu ya? 

Iya.  - Cara subjek dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Emm terus aku maunya 
lagi ni. Kamu ngerasain 
nggak setelah pisahnya 
orangtuamu kamu jadi 
kayak males ah aku mau 
ngobrol-ngobrol sama 
orang? Kamu jadi lebih 
tertutup gitu? 

Enggak. PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Kamu tetap berbaur 
kayak sebelumnya? 
Ngobrol? Main? 
Bercanda? Curhat? 
Cerita?  

Iya, ya curhat sih ya sering 
juga. 

PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Pas lagi down-down nya 
itu kamu juga tetap 
berlaku biasa? Maksutnya 
tetap sering ngobrol sama 
banyak orang? Tetap 
main sana-sini? 

Iya, masih ya masih biasa 
masih sering. 

PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Waktu pas down-down 
nya itu? 

Iya.  - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Berarti kamu waktu down 
nya itu kamu nggak 
menutup diri? 

Iya. PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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Terus ni aku mau nanya, 
kalau sebelum kejadian 
ini kamu memandang 
dirimu seperti apa sih? 

Emm ya seperti biasa aja 
sih nggak terlalu itu.. 

 Pandang subjek 
terhadap diri sendiri. 

Emm misal ni, kamu kan 
sempat bilang kamu dulu 
sempat hidup ibaratnya 
hitungannya 
berkecukupan lebih ya? 
Kamu waktu itu misalkan 
memandang dirimu tu 
kayak “ah aku bisa ah beli 
ini beli itu”, terus sekarang 
kamu jadi kayak ngerasa 
terpuruk kayak “ya ampun 
hidupku kok sekarang 
susah banget” misal 
kayak gitu? 

Ya nggak pernah, nggak 
pernah mengeluh. 

PD2 
dan 
PD3 

Pandang subjek 
terhadap diri sendiri. 

Nggak pernah mandang 
kayak gitu ya? 

Iya.   Pandang subjek 
terhadap diri sendiri. 

Tapi sekarang setelah 
kejadian ini, kamu jadi 
kayak punya pandang n 
lain nggak sih kayak hidup 
tu harus lebih kayak gini? 
Pandanganmu sama 
hidup atau pandanganmu 
sama diri sendiri gitu? 
Kamu harus jadi lebih 
gimana kayak gitu? 

Ya ada.  Pandang subjek 
terhadap diri sendiri. 
 
 
 
 
 

 

Gimana tu? Ya harus belajar lebih rajin 
lagi lah untuk bisa bantu 
orangtua. 

PD1 
dan 
PD3 

Pandang subjek 
terhadap diri sendiri. 

Kamu ngerasa sekarang 
kan berarti kamu udah 
bisa nerima keadaan 
yang sekarang ni, ya kan? 
Kamu ngerasa sekarang 
kamu bisa nerima tu 
karena apa? 

Ya karena ya gimana ya, 
emm ya emang itu 
jalannya lah harus dijalani 
asal bersyukur lah apa 
yang dikasih. 

PD1 
dan 
PD3 

Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Kamu kan sekarang ikut 
mama ya? Kenapa kamu 
lebih milih ikut mama?  

Ya biar bisa bantu mama. PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

 

Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Cuma itu aja alesannya? Ya itu lah, itu.   
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Itu aja? Maksutnya kan 
papamu kan padahal di 
sana lagi sakit ya, emm 
maksutnya papamu kan 
lebih butuh kamu ni 
ibaratnya ni mestinya 
logikanya gitu. Tapi 
kenapa kamu lebih milih 
ikut mama? Ibarat kalau 
dibilang butuh bantuan, 
emm kalau di secara 
logika ya lebih butuh 
papamu butuhin kamu ya 
nggak karena beliau kan 
lagi sakit, tapi kenapa 
kamu lebih milih mama? 

Emm ya biar emm gimana 
ya biar mama tu nggak 
bingung nggak kecapekan 
lah, bisa bantu-bantu 
jualan bantuin dapet uang 
la bisa belikan obat buat 
papa. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Emm kayak gitu. Emang 
papamu bener-bener 
nggak bisa ngasih apa ya 
ibaratnya ya ngasih 
nafkah lah kasarannya 
gitu, ngasih nafkah sama 
kamu sama sekali 
enggak? 

Enggak.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Berarti semua-semua dari 
mama ya? 

Iya.  Dinamika perceraian 
orangtua. 

Oke. Emm tapi berarti 
kalo saat ini hubunganmu 
sama papamu baik-baik 
aja ya?  

Iya. P5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Cuma kamu pernah 
sempat ada masalah kalo 
hubunganmu sama 
papamu kurang baik? 

Iya.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Itu kira-kira berapa lama 
ya? 

Emm cuma beberapa 
bulan, nggak terlalu lama. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Oh aku sampai lupa mau 
nanya. Kamu berapa 
bersaudara ya? 

Cuma dua.  Identitas subjek. 

Kamu anak? Pertama.  Identitas subjek. 

Berarti kamu punya adik? Iya.  Identitas subjek. 

Hubunganmu sama 
adikmu gimana? 

Ya baik lah. P5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Baik-baik aja? Iya.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kamu pernah nggak sih 
gara-gara masalah-
masalah kemaren itu 
masalah-masalah besar 
ini, kamu jadinya sering 
marah-marah sama 
adikmu? Kalo ada 
masalah sedikit gitu kamu 
marah sama adikmu 
kayak gitu? 

Iya seringnya gitu.  - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Jadi kamu 
ngelampiasinnya ke 
adikmu gitu? 

Iya kayak gitu.  - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Padahal itu adikmu 
berbuat salah nggak sih?  

Ya.. ya sering sih, 
biasanya ada. 

 - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Cuma karena kayak 
masalah sepele tapi kamu 
sampai marah-marah 
gitu? 

Iya spele.  - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Sampai sekarang kamu 
masih kayak gitu? 

Ya enggak, jarang sih 
jarang. 

PD2, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perailaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 
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Udah jarang? Udah jarang,   - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Tapi masih ya?  Iya masih.  - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Masih tapi udah jarang ya, 
oke. 

Udah nggak terlalu.  - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

La kalo dulu gitu sebelum 
ada masalah ini, kamu 
sama adikmu gimana? 

Emm sebelum emm ya 
biasa-biasa. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Sering marah-marah 
sama adikmu? 

Ya sering sih kalau nakal, 
nggak nurut. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Tapi marahnya semarah-
marah kayak sekarang 
nggak? 

Enggak.  Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Marahnya biasa aja? Biasa.  Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Dampak yang bener-
bener kamu rasain, efek-
efek ni efek yang bener-
bener kamu rasain dari 
pisahnya orangtuamu ini 
apa ya? 

Ya.. kadang kayak nggak 
kumpul lagi, ya nggak ada 
komunikasi yang lebih 
baik lagi. 

 Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek.  

Dibanding sama dulu 
kamu ngerasa frekuensi 
rasa senengmu ini lo, 
kamu ngerasa senengnya 
lebih banyak dulu apa 
saat ini? 

Dulu.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 
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Emm dengan adanya 
masalah ini dengan 
pisahnya orangtuamu, 
kamu ada nggak sih 
perasaan malu? 

Emm ya ngerasanya sih 
adanya cuma sedikit sih, 
nggak terlalu.  

PD3 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Ada? Ada.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Sampe sekarang? Udah enggak.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Dulu? Kamu ngerasanya 
malunya kenapa? 

Ya malu ya, gimana ya.. 
kalo misalnya bayar uang 
SPP sekolah udah nggak 
bayar beberapa bulan, ya 
kayak ngerasa gimana 
gitu nggak enak. 

 - Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Malunya lebih kesitu ya? 
Emang kayak gitu orang-
orang luar sampe tau? 

Emm nggak ada sih cuma 
guru-guru, kalo orang luar 
nggak tau. 

 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Oh kamu malu ke guru-
guru tok gitu, oke. Tapi 
kalo aku boleh tanya nih, 
kamu lebih nyaman kamu 
lebih lega dengan situasi 
dulu apa sekarang? 

Emm gimana ya, emm 
dulu lah dulu. 

 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Dulu ya? Karena waktu itu 
kamu belum tau 
masalahnya apa ya kan 
ngerasanya bahagia-
bahagia aja ya? 

Iya belum tau.  Perasaan subjek 
senelum perceraian 
orangtua. 

Oke sudah, terimakasih 
ya hehe.. 

Iya.   
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3. Tabel Intensitas Tema (belum disortir) 

Karakteristik Penyesuaian Diri Efektif Koding Muncul Intensitas 

Individu memiliki persepsi yang akurat 
terhadap realita. 

PD1 12x ++++ 

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

PD2 7x +++ 

Individu mampu memandang dirinya sebagai 
pribadi yang positif. 

PD3 8x +++ 

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

PD4 12x +++ 

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

PD5 20x ++++ 

Keterangan : 

++ : Intensitas rendah 

+++ : 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 
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4. Tabel Verbatim Sumber Triangulasi 

A. Sumber triangulasi pertama 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Mohon maaf tante 
sebelumnya, jika nanti 
ada pertanyaan-
pertanyaan dari saya 
yang kiranya mungkin 
bersifat sensitif atau 
sedikit menyinggung 
masalah prbadi tante. 
Semua pertanyaan yang 
saya tanyakan nanti 
benar-benar hanya untuk 
untuk keperluan dan 
kepentingan penelitian 
saya aja tante. 

Iya nok ndakpapa..   

Kita mulai wawancaranya 
ya tante, mungkin 
sebelumnya berkenan 
buat perkenalan diri dulu 
tante. Cukup nama sama 
usianya aja tante. 

Namanya Asih aja, 
usianya.. kayak e sekitar 
lima puluh tahun. 

 Identitas subjek 
sumber 
triangulasi. 

Maaf tante, peran tante 
atau hubungan tante 
dengan A di sini sebagai? 

Saya ibu kandungnya nok.  Hubungan 
dengan subjek. 

A tinggal sama tante sejak 
lahir tante? Maksutnya 
atau barangkali waktu 
kecil sempat dititipkan 
atau tinggal bersama 
eyangnya atau sodaranya 
gitu tante? 

Ndak pernah, A dari lahir 
sampe sekarang tinggale 
sama saya terus nok ya 
sama orangtuanya. 

 Lama waktu 
mengenal 
subjek. 

Oh iya tante. Jadi tante 
sebagai ibu kandungnya 
A yang juga tinggal 
bersama A sejak dar A 
lahir, tante pasti tau dan 
paham betul dengan 
sikap A dan perubahan-
perubahannya ya tante. 
Saya ingin menanyakan 
yang berkaitan dengan 
hal tersebut tante, dan 
mohon maaf banget tante 
mungkin sedikit 
menyinggung tentang 

Iya ndakpapa nok tanyake 
wae, kalo bisa ya tak 
bantu jawab. 
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perceraian yang maaf ya 
tante.. emm tante alami.   
Terimakasih banyak 
sebelumnya tante hehe.. 
Oh iya tante, kalo A itu 
sehari-harinya 
aktivitasnya biasanya 
ngapain aja ya? 

Ya sekolah, terus bantu-
bantu saya di rumah. Ya 
bantu bersihin rumah, jaga 
adeknya, kayak gitu-gitu.. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Emm itu emang dari dulu 
A udah suka, udah 
terbiasa mau bantu-bantu 
tante kayak gitu ya? 
Soalnya biasanya kalo 
anak cowok apalagi 
itungannya masih kecil 
kan susah ya tante 
dibilanginnya, dimintain 
tolongnya, kan biasanya 
main terus gitu tante..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya kalo dulu tu ndak apa.. 
masalahembek A ki.. dulu 
tu yo ndak kaya sih, 
pokoknya segalanya tu 
tercukupi, karna sepuluh 
tahun baru sebelas tahun 
punya anak A terus A TK 
besar itu mulai bapaknya 
tu oleng ke perempuan 
lain sampe menjalin ki 
sepuluh tahun tapi dia 
ndak pernah jujur si bapak 
e A, sampe trek empat tu 
habis, rumah terjual, 
sawah terjual, segala 
montor, sertifikat semua di 
bank. Sampe di pabrik 
juga ada, sampe akhirnya 
dia ndak pernah jujur, 
terus saya cari, terus 
dalam keadaan.. Tuhan 
wes pokok e berserah diri 
mbek Tuhan tapi saya 
ndak pernah marah, apa.. 
saya terus kok gini gini 
endak, ndak pernah sekali 
pun. Ini Tuhan yang.. yang 
jadi saksi ya saya cerita 
dari awal. La terus bapak 
e A tu cuman saya doa 
“Tuhan, kalo memang 
Tuhan ki bisa nyelentik 
suamiku sebetulnya aku 
mencintai” tapi bilang 
sama Tuhan gitu. 
Sebetulnya masih 
mencintai tapi suami 
seperti itu, dibilangin ndak 
tau mendengarkan, anak-
anak dibiarikan. Yo meski, 
dalam masalah benda 
harta benda tu dilebihi tapi 
kasih sayangku kurang 
karna terbagi sama orang 
lain soalnya di sana tu 
udah menikah lagi gitu lo. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 
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Oooooh.. Heem menikah lagi tapi 
menikahnya menikah 
sirih, soalnya kalo maaf ya 
kalo orang Kristen kan 
kalo cerai kan ndak bisa, 
sulit gitu lo. Gitu sulit, 
makannya terus dia 
akhirnya sebelas tahun 
apa menjalin sepuluh 
tahun itu, akhirnya lama 
kelamaan dia masih 
seperti itu sudah saya 
sampe sempet 
mendatangi 
perempuannya itu, sampe 
saya marah, sampe saya 
tu.. itu akhir-akhir itu saya 
tu marah tu seperti itu 
sudah ndak terima itu, 
semuanya udah 
dihabiskan, udah ndak 
punya apa-apa. Akhirnya 
sekarang.. malah tapi 
bapak e A masih berbuat 
seperti itu, masih ke sana, 
ngurusi sana terus. 
Sampe uang habis ludes 
ndak punya apa-apa, 
untung Tuhan ki masih 
memberikan saya tu 
tabungan gitu lo buat bisa 
hidup untuk anak-anak. 
Akhirnya.. mau pulang ke 
sini Dsember sama anak-
anak, Desemberan ke 
Semarang tak ajak ndak 
mau “wes karepmu wes, 
sampe tekan endi to pah 
langkahmu?” cuman kata-
kata itu tok bukan kata-
kata untuk mengutuk, 
seperti itu kan ndak 
mengutuk to? Sampe 
tekan endi to pah 
langkahmu kok dibilangin 
istri sampe semua habis 
masih di.. maafkan, masih 
di ini tapi seperti itu. 
Akhirnya jatuh, jatuh di 
Solo sana. Emm di Solo 
terus akhirnya, sampe 
sekarang ndak berdaya 
itu.  
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Emm peringatan dari 
Tuhan ya tante.. 

Heem, itu peringatan. 
Saya ndak pernah 
mengutuk o, saya ndak 
pernah ngomong “Tuhan 
dia berikan pelajaran” 
endak, “slentik o Tuhan, 
dia tu maunya apa biar dia 
tu berhenti untuk 
melakukan hal yang tidak 
baik, yang membuat 
anaknya tu trauma” gitu lo, 
heem. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Tapi ini tante emm.. 
berartikan tante ini 
permasalahannya udah 
lama gitu ya? 

Heem.  Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Itu tante mulai emm tidak 
bersatunya lagi? 

Barusan, barusan.. belum 
ada satu tahun kok. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Belum ada satu tahun? Heem.. itu berpisah itu, 
untuk saya tu kan otomatis 
saya sendiri kan harus jadi 
tulang punggung untuk 
anak-anak. Kalo saya 
ndak keluar dari situ 
soalnya di situ kalo udah 
lima tahun sampe dikasih 
kesempatan lima tahun 
dia ndak mau berubah, dia 
ndak mau berjalan apa 
latihan untuk berjalan. 
Sebetulnya fisiknya sudah 
sembuh maksutnya 
jasmani apa tubuhnya tu 
udah sembuh dari sakit 
apapun, cuman males 
jalan karna dia sudah malu 
ndak punya apa-apa, 
biasa megang uang, biasa 
seneng-seneng, ndak isa 
apa-apa. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Emm berarti jatuh secara 
ekonomi dan jauh secara 
fisik juga tante? 
 
 
Iya.. 
 
 
 

Heem, heem, heem.. jadi 
kan terus kalo saya 
mengikuti suami terus, 
terus anak-anak terus 
gimana kan gitu to? 
Emm terus ya Puji Tuhan 
semua tu Tuhan ya.. 
selang beberapa hari tu 
saya kan di gereja, ini 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 
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Tadinya dimana tante? 

rumah tu dipinjemi..sampe 
Tuhan tu memberikan “kilo 
tak pinjemi rumah”. Ini 
temen dari gereja yang 
minjemi rumah di sini, kan 
semua udah habis dijual 
semua, udah ndak tersisa 
apapun. Itu yang.. yang 
jadi pengalaman pahit tapi 
yo sudah itu semua sudah 
berlalu, tak pikir kan udah 
ndak.. ndak ada wes la 
untuk apa mikir yang ke 
belakang, yang ke depan 
untuk anak-anak nah itu. 
La terus, ini sampe 
sekarang ini yo sebetulnya 
ndak.. ndak tegel ya 
ibarate soalnya tu udah 
anak-anak sudah saya 
pindahkan ke Semarang 
sekolah di sana sebetule.. 
Tadinya kan di Rendeng, 
perumahan pabrik situ 
pabrik gula, heem. La 
terus bapak e itu di 
pensiun muda karna lima 
tahun ndak mau kerja, tak 
anter ndak mau, apa-apa 
ndak mau, sudah duduk 
diam di rumah tidur, liat 
TV, ya seperti itu lah 
masih seperti itu. 
 

Sampe sekarang tante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heem masih sekarang, 
tapi yo cuman saya tu 
yosing masih mengucap 
terimakasih lah sama 
suami dalam keadaan 
masih tidak berdaya tu 
masih.. sudah sadar tapi 
dia tidak mau melakukan 
itu lo tak suruh jalan tok itu 
lo, “kamu ndak kerja 
ndakpapa, aku sudah tau 
kondisi kamu, tapi kamu 
berusaha lah untuk jalan. 
Kalo kamu jalan tu bisa 
meringankan istri juga 
anak-anak, juga bisa opo.. 
berkat itu ada, rejeki tu 
pasti ada soalnya kamu 
meskipun dalam keadaan 
sudah ternoda di hadapan 
Tuhan, tapi kan kamu.. 

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 
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Udah menolak ayahnya 
ya? 
 
 
Udah tau 
permasalahannya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mau berusaha untuk 
anak-anak dan istri” aku 
cuma itu tok dek ndak.. 
apa ndak minta.. ndak 
minta harus dia kerja, 
endak! Saya ndak mau 
seperti itu, makane terus.. 
dia masih seperti itu ah 
aku lebih baik aku.. pulang 
aja ah, dipinjemi rumah 
udah aku di sini. Akhirnya 
lama kelamaan kisuami 
mau berubah, ya mau 
berubahe.. sama anak-
anak tu dia tu pinter gitu lo 
kalo punya apa uang, 
apapun.. anak e ke sana 
ya tak ajak ke sana, 
sebetulya dua-duaya tu 
udah ndak mau ke sana, 
soalnya udah marah. 
Marah soale udah.. 
Heem, soalnya udah tau.. 
udah tau 
permasalahannya udah 
tau.. 
Heem, “wes papah rak 
usah mah, tinggal wae. 
Mamah cari yang baru” 
kadang anak sampe 
seperti itu karna lihat 
kondisi.. mamahnya kan 
berat lah, istilahe cari uang 
sendiri, masih ndidik anak, 
masih harus ini itu. Tapi 
tante masih ke sana – ke 
sini, masih tiap hari 
nganter sarapan, 
meskipun.. meskipun 
udah pisah rumah supaya 
anak ki tau, bisa 
menghargai meskipun kita 
itu disakiti, meskipun kita 
itu tidak dihargai, 
meskipun kita itu.. 
ibaratkan wes tidak 
disenangkan di masa 
kecilnya tapi berhasil 
untuk mengasihi, 
bertanggung jawab, itu 
tujuane tante cuma itu. 
Makannya anak-anak 
tante tu saya bersyukur, 
nurut gitu, ndak nakal. 
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Karena merasakan 
susahnya mamahnya 
soalnya.. 

Heem, heem.. ya wes 
cuma itu tok. 

Maaf ya tante.. tapi tante 
untuk buat dampak ke 
Anya sendiri karna tadi 
kan saya mau 
membicarakan 
sebenarnya lebih ke 
Anya. Emm sebelumnya, 
emm.. dia itu gimana tante 
sebelum.. 

Sebelum kejadian apa apa 
sebelum..? 
 
 
 
 
 
 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 
 

Heem sebelum 
kejadiannya heem  terus 
sampe akhirnya sekarang 
dia jadi gimana gara-gara 
kejadian itu? 

Ya dari awal sih dia, dari 
awalnya apa ya dia tu dari 
awalnya memang sudah 
jadi anak pendiam gitu, 
dari awalnya, dari.. 
memang dari kecilnya tu 
dia tu ndak pernah.. ya 
nakal, ya ndak nakal ya 
seperti itu lah. Anaknya tu 
baik, wes udah tak lem 
baik. La terus akhirnya dia 
tu kan lama-kelamaan 
hidup kok susah banget 
dia tu.. kan tau kalo 
memang bapaknya sudah 
seperti itu tau. Susah 
sampe saya ajak sana-
sini, tapi dia cuman “sabar 
ya mah” gitu tok, “ sabar 
mah rakpopo” cuman gitu 
tok. 

PD4 - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
dansetelah 
orangtua 
bercerai. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Sabar ya tante, sabar.. 
tapi tante kalo yang tante 
lihat, ada nggak 
perubahan ini semisal ya 
tante, dulunya anak tante 
ini dia kalo marah misal 
nggak pernah sampe 
yang semeledak-ledak itu, 
sekarang semenjak 
kejadian kayak gitu jadi 
mendem, jadi.. kalo ada 
masalah mendem  terus 
tiba-tiba meledak-ledak 
gitu kayak gitu? 
 
 
 

Heem ngerokok terus 
sembarangan gitu ya 
heem? Endak, ndak 
pernah sama sekali ndak. 
La dia sudah tak kasih tau 
meskipun.. ah berat o nok. 
Kasian kadang aku kasian 
sama A, cuman dia tu ya 
kalo pisah sama 
mamahnya, dia tak suruh 
ke Semarang “ayok nang 
kamu ke Semarang, di 
Sekolah Semarang 
mamah di sini”, “endak 
mah, susah-susah sama 
mamah. Udah aku 
ndakpopo wes makan opo 

PD1, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Cara subjek 
dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
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mau”. Kerja aja 
sebetulnya aku ndak 
boleh,  “mamah di rumah 
wae, mamah tu capek” “la 
engko kowemaemopo?” 
“wes aku 
maemsembarang 
ndakpapa” “nek maem 
sembarang nek ndak ada 
nasi kan kita harus cari..” 
aku kan gitu to. La terus 
kemaren di gereja juga 
ada yang mau ngepek 
anak orang-orang sugih 
itu lo, sugih, kaya mung 
orange ndak punya anak, 
kerja di Mardi Rahayu jadi 
manajer katanya.. dia juga 
ndak mau. Kemana pun 
dia diajak tu ndak pernah 
mau, “tak pek anak, kamu 
masih.. masih opo 
statusnya masih 
punyanya mamah tapi 
kamu tak ajak di rumah 
tante nanti kamu 
taksekolahke, minta apa 
ya terpenuhi, nanti tak 
antar jemput”. Orang kaya 
nok tapi dia ndak mau, 
“endak aku mbek mamah 
wae, kasian mamah ndak 
ada sing bantu”. Sampe 
aku gini “wes kono”, 
sampe saya tu kadang 
marah sama diri sendiri 
“aku aja ndak iso nuruti 
anakku nek memang 
anakku ada sing nuruti, 
sing nyenengke, sing bisa 
nyekolahkan ndakpapa 
nang”, “mosok mamah rak 
sayang mbek aku” gitu 
malah jawabane, “aku ki 
mati urip sama mamah” itu 
jawabannya seperti itu, 
“kamu mau menerima 
keadaan mamah koyok 
ngene?” “mau mah”. 
Sampe sekarang pun dia 
mau nerima, apapun yang 
aku punya, yang.. “makan 
ini ya nang” “heem mah 
aku makan ini”. Cuman 
memang adik e ki kan yo 

perceraian 
orangtua. 



181 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nggak pingin anak susah 
ya tante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iya.. 
 
 
 
 
 
Heem.. 
 
 
 
 
 

masih kecil sih yo wong 
adik tadi, tapi ya dia juga 
nurut. Apapun yang.. 
cuman ya agak ngeyel sih. 
Aku sih ndak masalah nek 
sing kecil tu memang baru 
anak segitu ya nakal-
nakalnya ya seperti itu 
sudah biasa, tapi nek A 
ndak pernah sampe orang 
semua orang tu sayang 
sama A. Banyak yang mau 
ngepek A, yang ngopeni A 
tu banyak cuman Anya 
ndak mau. Saya ndak 
pernah kok “ojo nang, 
nderek mamah wae” 
endak, ndak pernah 
ngomong seperti itu karna 
saya mengalami keadaan 
koyok ngene saya tidak 
bisa membahagiakan 
anak itu lo. 
Heem, itu.. malah dianya 
mau dipek, endak. Kalo 
mau memang kamu mau 
tau lebih lanjutnya tanya o 
ke G. G tau semuanya, tau 
dia. Heem, saya ndak 
malu kok nok, kenyataan 
seperti itu. Kalo mereka 
tau, tau semua 
perselingkuhan dimana 
pun umum tu sudah tau 
semua. Tanpa di.. di.. 
tanpa disembunyikan aja 
orang tau sudah, aku 
menyembunyikan tapi 
orang luar yang lebih tau, 
ya kan nek itu 
perselingkuhan di luar. 
Kalo rumah tangga kan 
masih bisa ditutup, tapi 
nek sudah keluar dari 
rumah aja sudah lain lagi 
ya kan, makannya kalo 
ada orang ngomong.. 
Tapi sudahlah tak 
omongke sama A, dulu 
kamu sudah enak, dulu 
kamu semua semua 
semua yang kamu 
inginkan tu sudah 
terpenuhi, tapi sekarang 
kalo kamu dihadapkan 
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Tanya dulu ya tante? 

dengan seperti itu harus 
kamu bisa belajar.. untuk 
hidup urip, untuk hidup 
apa adanya nerimo. 
Sampe sekarang pun dia 
nerimo, ndak pernah 
neko-neko, ndak pernah. 
Kalo dia minta apa-apa 
“mamah punya uang 
ndak?” 
Heem, tanya dulu.. “ndak 
punya nang, besok wae” 
“iyo”. Sing kecil juga 
seperti itu “mah punya cik 
ndak?”, kalo di sini nek 
ngomong uang kan cik 
gitu.. “cik ndak?” “ndak 
punya nang, besok ya 
nang” “heem, besok nek 
mamah punya cik buat beli 
ini ya ini ya ini ya” “heem 
tak tulisane dek nanti nek 
mamah punya uang tak 
belike satu-satu”, cuman 
jawaban saya seperti itu. 
Sebetulnya tu saya kasian 
tapi.. tapi ini Tuhan untuk 
membentuk anak-anak 
saya menjadi anak yang 
bertanggung jawab, untuk 
mengerti susahnya hidup 
“nanti kelak kamu kalo 
sudah berhasil kamu 
harus bisa membantu 
orang yang lemah, yang 
keadaan seperti kita 
sekarang ini lo dek” nanti 
yang pakaian seperti itu.. 
“berdoa jangan lupa” 
seperti itu, “doake papah, 
jangan benci papah” aku 
cuman itu tok. Sampe 
pernah mau jagain ayahe 
o, la karna anak-anak kan 
nurut, heem. 
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Tapi sebenernya emm 
anak tante kalo 
maksutnya kalo sama 
papahnya sendiri nggak 
bisa dipungkiri sampe 
sekarang masih ada rasa 
marah? 

Endak ada, ndak ada 
sama sekali. Marah apa 
dendam endak. 

PD4 - Perasaan 
subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Sudah endak tante? Sudah endak.  - Perasaan 
subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Awal-awal aja? Awal-awal tok memang 
marah siapa yang ndak 
marah to nok, pasti marah 
itu, pasti emosi. Kan 
memang hidup seseorang 
kan ndak tau to nok, kita 
inginnya tu enak, kita 
inginnya tu cukup, 
bahagia tapi kan Tuhan 
kan membuat kita tu 
belajar untuk bersabar, 
belajar untuk menghadapi 
segalanya dengan ikhlas 
ibaratnya iya kan. Kalo kita 
ndak ikhlas kan orang kalo 
masih dendam nok ndak 
mau ngrumati, apalagi 
sudah disakiti, dihabiskan 
segalanya, kita dibuat 
seperti ini, itu. Cuman satu 
o kalo kita ndak punya 
kasih dalam hidup kita tu 
ndak bisa mengampuni, 
ndak mungkin apalagi kok 
melakukan, ndak bakal 
bisa. Ndak marah, tenan 
ini Tuhan yang tau. Kalo 
memang saya marah, 
ngapain saya ke sana 
ngirim makanan, masih 
ngrumati dalam keadaan 
dia jatuh, dia masih 
ngrumati seperti..saya 

PD4 
dan 
PD5 
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masih ngrumati, anak-
anak tak ajari untuk 
mandike ayahe juga, juga 
memandikan dia, “harus 
kamu mengasihi ya nang” 
“heem”. Meskipun seperti 
itu, meskipun menyakiti, 
udah hiang o ternyata dia 
bisa.. itulah. Harus seperti 
itu kita sebagai orangtua 
tu harus mengajarkan. 

Berarti kalo apa ya.. 
semenjak kejadian itu pun 
semisal A marah gitu, 
nggak pernah sampe 
yang apa ya maksutnya.. 
Kalo misal ada masalah 
gitu tante.. 
Kalo misal ada maslah 
gitu, dia nggak mendem 
gitu tante? 

Marah sama sapa? Marah 
sama.. 
 
 
 
 
Oh heem, heem.. 
 
Ah ndak, ndak pernah, 
endak dia. Dia tu ndak 
pernah nakal, ndak 
pernah, tapi dia tu rutin 
beribadah nok. Dia juga 
dalam keadaan 
mamahnya seperti ini, dia 
tu bisa.. musik semua 
tanpa ada yang ngajari lo 
nok, heem. Pernah waktu 
sekolah dulu tak bawai 
nasi buat jualan keliling di 
sekolahannya, adeknya 
juga tak bawain makanan. 
Adeknya malah seneng, 
kadang si A kadang malu 
sama temen-temene tapi 
anak kan sendiri-sendiri to 
nok. A yang “ayok mah 
aku kasi lagi”, kadang 
“mas A.. mas A ni bawain 
to mah, kadang mas A tu 
nek ndak habis dia malu”, 
kadang kan nasi kan 
kadang masih kayak gitu 
terus dibawa pulang gitu, 
“mamah masih o” dia tu 
kelihatan sedih.. kasian, 
heem “mamah piye, 
belanjane piye” seperti 
itu.. 

PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
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Berarti Alhamdulillah 
anaknya baik ya tante, 
maksutnya kalo ada 
masalah marah pun ya 
marah sewajarnya gitu 
nggak pernah sampe 
yang.. 

Ah baiknya luar biasa.. 
heem, heem marah ya 
cuman.. cuman ya ndak 
pernah marah sih sing di 
marahke opo to nok, 
endak o ndak pernah 
marah. Ndak pernah 
marah yo, umpama dia 
salah apa gitu tak tegur dia 
“ojo seperti itu mbek adek 
harus sayang”, kadang 
kan anak-anak 
seumuruan A segitu kan 
nek mbek adek e 
diganggu apa apa kan 
kadang marah, dia marah 
besar “mamah adek e ni 
lo” “jangan, adek ki 
harusnya kamu bisa 
bimbing adek menjadi 
anak yang lebih baik. Adek 
kan masih kecil, dulu 
kamu segalanya 
terpenuhi. Adek saat-saat 
ini ki yang tidak bisa 
merasakan apa-apa, 
kamu yang bisa 
merasakan”, gitu.. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Berarti A bisa nerima pun 
karna tante ngasih 
sepenuhnya pengertian 
gitu ya tante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heem.. 

Heem, iya.. iya pengertian 
harus seperti itu. 
Makannya kalo jadi 
orangtua tu harus 
bijaksana dalam 
mengambil segala 
tindakan, harus memberi 
contoh yang terbaik. Itu 
bukan untuk kita kok, 
untuk anaknya kelak nanti, 
kan anak-anak kan masih 
jenjangnya kan masih 
panjang, heem to? Masa 
depannya tu masih 
panjang, kalo kita tu 
mengajarkan anak-anak 
tidak pinter sama orangtua 
meskipun disakiti, nanti 
kan anake jadi anak yang 
durhaka, iya apa endak? 
Nah iya itu, seperti itu lah 
tante mengajarkan seperti 
itu “mbuh ngasi nang 
siapapun nanti, mamah 
cuman pesen.. mamah 
ndak tau kok nyawa 
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mamah opo kita besoknya 
mau mati, opo besok lagi 
cuman pesen kalo kamu 
jadi orang berhasil, pinter, 
kamu harus lihat orang-
orang yang di bawah 
kamu. Kamu harus 
mengasihi, harus memberi 
apa yang kamu punya. 
Kalo meskipun kamu 
butuh sendiri tapi mereka 
lebih butuh, berikan yang 
lebih butuh lagi”, aku 
cuman mengajarkan 
seperti itu. Kamu jadi anak 
yang sukses, kamu bisa 
didik adik e, aku gitu.. 
“sama adik e ya mah aku 
ngerawat mamah”. Sampe 
sekarang pun dia nrimo, 
nrimo..  

Bersyukur ya tante.. Hmm heem.. itu lah yang 
membuat saya tu kuat, 
yang saya membuat saya 
tu punya pengharapan 
untuk anak-anak, itu. 
Misal anak-anak nek ndak 
nurut apa saya apa ndak 
malah tambah.. tapi 
Tuhan kan semua dari 
Tuhan, Tuhan tu baik. Aku 
diberi masalah seperti ini, 
tapi anak-anak dibentuk 
menjadi anak-anak yang 
bertanggung jawab, 
seperti itu.  

  

Malah siapa tau ya tante 
kalo tercukupi terus, apa-
apa tercukupi kan 
membentuk.. 
Iya.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heem, belum tentu dia 
menjadi anak baik. 
 
 
Mesti pasti anaknya kan 
ah iso tuku ini ini.. dia tu 
kalo mau datang ke ulang 
tahune temene, “mamah, 
aku meh neng ulang 
tahune temenku tapi aku 
ndak punya uang” “la piye 
kamu berangkat ndak?” 
“wes ndak usah berangkat 
wes mah.. apa aku nunut 
temenku waeya?”, sering 
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seperti itu.. “aku ndak 
usah berangkat wongndak 
punya uang”. Tapi dia kalo 
sudah temene udah “ayok 
Di ndak usah bawa apa-
apa”.. halah dia tu 
disayang sama guru-
gurunya. Pernah berontak 
tu seperti itu “ndak mau 
sekolah mah, aku malu”, 
akhirnya dari gereja pihak 
gereja anak-anak pendeta 
semuanya tu yang ngantar 
A sekolah tiap hari biar 
supaya dia tu merasa 
ndak tersingkirkan, ndak 
merasa malu. Di antar tiap 
hari antar-jemput, sampe 
satu bulan lebih, 
gitu..“kamu seperti itu tapi 
banyak orang yang 
menolong, yang peduli 
nang”, aku juga ngomong 
gitu sama si itu si A. 
Makannya terus akhirnya 
tu lebih.. “enaknya gimana 
ya apa aku harus pindah 
tempat mumpung aku ada 
yang pinjemi tempat 
supaya anakku tu bener-
bener fokus untuk belajar 
ndak mikirkan hal-hal itu”, 
kan demi anak itu lo. 
Bukan karna aku 
misahkan endak, wong 
tiap hari masih ke sana, 
masih dateng ke rumah 
dalam keadaan posisi 
ndak punya pun aku. Kalo 
ada sisa juga saya baru 
bisa menikmati, itu biar.. 
anak tu nyonto itu lo nok, 
nyonto apa yang diperbuat 
ibunya. Kalo kita berbuat 
baik dalam keadaan 
seperti ini pun ya aku ndak 
ndak ndak nganu ya ndak 
ngomongkemasalah ndak 
ikhlas ngasi orang-orang, 
dalam keadaan seperti itu 
pun aku kalo punya lebih 
wae tak kasi ke orang-
orang yang ndak mampu 
o, heem. Padahal aku 
sendiri kadang butuh, 
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Heem tante, paham.. 
 
 
 
 
 
 
 
Iya karma baiknya nanti 
pasti ada tante.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kadang kalo mereka yang 
butuh di jalan-jalan itu tak 
kasi ke orang yang di 
jalan, seperti itu lah. Biar 
untuk contoh anak itu lo, 
itu. Ndak bukan aku lo 
nok, anaknya. 
Nanti, heem.. kita ndak tau 
kok apa perjalanan hidup 
anak-anakku nanti, seperti 
apa kalo misalkan dalam 
keadaan tidak berdaya 
ada yang menolong gitu 
lo, itu lah kita tanam-tuai. 
Heem, itu lo makannya 
aku seperti itu. Makannya 
papahnya tak bilangin, 
“pah itu lah, mendidik anak 
ndak mudah, harus.. 
kuat”. Kadang tetangga-
tetangga sampe “ya 
ampun luar biasa kamu ya 
mba, iso menghadapi itu” 
“pokok e harus bisa, 
perempuan bukan berarti 
lemah, kita harus 
tunjukkan bahwa 
perempuan tu bisa dan 
mampu. Bukan untuk 
kesombongan lo mbak”, 
aku yo bilang gitu sama 
orang sing ngomong, 
tetangga-tetangga.. bukan 
untuk kesombongan tapi 
untuk menunjukkan 
bahwa kita tu.. ndak 
sendiri kok dipelihara 
sama sing nggawe awak e 
dewe urip, aku gitu. Tanpa 
Tuhan kita ndak berdaya 
kok, aku gitu. Banyak.. 
bukannya menyanjung 
saya lo, ini.. ini juga Tuhan 
yang saksi ya aku ndak 
ngomong bohong, ini jujur, 
apa adanya, seperti itu. 
Banyak yang seneng dia 
kok nok, banyak yang.. 
kalo sekolah disangoni, 
kalo ada nganu diajak 
kesana banyak. Wes 
bersyukur.. tapi anaknya 
tetep milih mamahe 
singkoyokngene hehe.. 
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Iyalah tante, jauh.. sosok 
ibu tu emang nggak bisa 
ditandingi tante.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iya, aamiin.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malah tambah sirik, yang 
nggak seneng tambah 
sirik ya tante hehe.. 

Ah.. wes ah sudah tidak 
berdaya seperti ini.  
Heem, memang o.. yang 
penting tu harus tau apa 
yang menjadi isi hatine 
anak itu tok, heem to? 
Tau, “kamu pingin apa 
milihosak senengmu. Kalo 
kamu ingin kesana ya 
kesana, wong kamu diajak 
kesana untuk diopeni” tapi 
dia ndak mau. Sampe 
sekarang pun susah pun 
deknen seneng mbek 
mamahe, heem. Pernah 
berontak, anak tu pernah 
berontak karna kejadian 
seperti itu, marah dia. 
Marah mbekpapahe ndak 
mau datang ke papahe, 
ndak mau.. “ndak mau aku 
mah!” “ndak boleh, kamu 
malah tambah berat hidup 
kamu nek seperti itu. 
Terima, kalo kamu emang 
seperti ini harus diterima 
itu dari Tuhan semuane. 
Aku yakin o, mamah ki 
yakin.. kamu mbek adik e 
sok mben dadi orang yang 
sukses, sing penting kamu 
tu.. belajar patuh, belajar 
untuk menghormati satu 
sama lain”. Tetangga sini 
aja nok sayang sama A, 
padahal saya tu baru di 
sini lo, sampe orang-orang 
yang tidak seneng yo.. 
agak piye gitu wong 
anyaran o gini gini.. 
Heem, heem.. kan biasa to 
nok wong tetangga tu tapi 
saya ndak ya ndak peduli 
lah “itu urusan kamu”, aku 
cuman gitu tok ndak.. 
heem. 
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Oh tante kalo boleh tau, 
ketika A kan sempet 
berontak ni.. 
Pelampiasannya dia 
seperti apa ya tante yang 
tante tau? 

Heem.. 
Paling.. ndak. Ya ngerti 
saya ya cuman.. dia ndak 
mau sekolah itu, sampe 
maksute ki ngomong “aku 
ndak mau sekolah kene” 
“kalo kamu ndak mau 
sekolah ya kamu berarti yo 
menghancurkan mamah 
juga. Papah sudah seperti 
itu sama mamah 
menyakiti, mosok kamu 
mau menyakiti”, cuman 
berontaknya dia ndak mau 
sekolah karna dia malu. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

 

Ngurung diri? Sampe 
ngurung diri di kamer gitu 
tante? 

Endak, endak, ndak boleh 
aku. Heem, tak omongi 
terus.. dengan kita 
berbicara dia akan tau. 
Kalo kita diem sebagai 
orangtua, anak harusnya 
seperti itu malah anaknya 
pikirannya mawut-mawut 
bisa-bisa.. 

  

Heem.. itu nggak mau 
sekolahnya sempet 
beberapa hari atau ..? 

Nganu.. waktu itu kan 
terus kenaikan kan libur to 
nok, liburnya kan sampe 
satu bulan lebih tu heem. 
Jadi dia bisa tak ajak jalan, 
tak ajak ngomong “kamu 
harus sekolah, kamu 
tunjukkan”, akhirnya dia tu 
sama temen-temen di 
gereja tu ya di antar ke 
sekolah itu dia baru mau.. 

PD1 
dan 
PD5 
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- Dampak 
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subjek dengan 
lingkungan 
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Emm awal masuk itu? Heem awal masuk 
diantar.. 

  

Oh berarti dia ada 
keinginan nggak mau 
sekolah tu waktu liburan 
itu tante? 
Terus begitu emm waktu 
wayahnya masuk sekolah 
dia selama liburan itu 
tante ngasi omongan-
omongan baru dia 
masuk? 
 

Heem.. 
 
 
 
Heem..heem, he e iyo 
terus.. heem, heem itu.. 
harus mengerti.. kadang 
kan anak ya ada yang 
ngeyelndak mau ndak 
mau tenan, apalagi dalam 
keadaan ekonomi seperti 

PD1, 
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Iya, iya tente.. 
 
 
 
Eman, sepi tante hehe.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasti ada hikmahnya kok 
tante..  

ini, dalam keadaan 
papahnya seperti itu, pasti 
tidak ada yang bisa 
menerima, pasti itu.  
Itu, pasti itu. Dia itu wah.. 
makannya aku tu kadang 
nek dipek yo aku eman-
eman suatu saat sepi.. 
Heem to, ndak ada dia kan 
cowok. Lah apa-apa dia 
yang nyapu, dia berish-
bersih rumah, ya bantu 
aku nek jualan gitu ya 
dibantu..mungkin saat-
saat ini masih.. masih 
hilang, komunikasi ndak 
belum.. belum bisa.. wes 
tapi belajar untuk 
bersyukur wes semua tu 
wes mendatangkan 
kebaikan akhirnya. 
Memang harus menjalani 
proses hidup seperti ini, ya 
diterima.. gitu. 
Heem, semua tu ada 
hikmahnya.. nanti, yang 
menuai anak-anakku ndak 
aku lah, heem itu.. wes 
seperti itu.. 
 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Itu tante, tadi kan tante 
cerita sempet yang emm 
A nggak.. nggak bisa 
fokus itu, tapi bukan karna 
dia.. jadi nggak mau 
masuk sekolah kan tante?  
Berarti dia sekolahnya 
sekolah, cuma fokusnya 
gak.. 
 
 
Nge-blank gitu ya tante? 

Endak.. 
 
 
 
 
 
 
Masih sekolah dia heem, 
masih sekolah terus tapi 
dia tu belajar ndakisa 
masuk dalem pikiran 
soalnya kan.. 
Heem nge-blank, soale 
kan.. papahnya seperti itu, 
denger, dia kan terus 
sekolahnya oleng.. jadi 
biasanya fokus, ndak 
fokus. Jadi mulai terus liat 
bapak e seperti itu, 
denger.. langsung bapak e 
berbuat seperti itu dia 
terus.. bingung, ndak isa 
fokus, terus malah bapak 
e jatuh sisan. Pangkal 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 
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permasalahannya ya 
karna bapak e itu. 

Itu kalo di rumah gitu 
juga.. pengaruh nggak 
tante sikapnya dia 
jadinya? 

Endak ik. 
 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 
 

Enggak? Cuma nggak 
bisa fokus aja di sekolah? 

Heem, heem.. ya di rumah 
ndak pernah main. Di 
rumah terus, kalo dia dibel 
temene mau dijak ya 
temene ya satu gereja sih 
ya, jadi aku ndak kuatir. 
Dia nelpon, “tante tak ajak 
dulu ya nanti tak 
kembalikan lagi”.. yo dia 
bilang biak-baik, terus 
saya ijinkan.. gitu. 

PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
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Tapi sebelum.. sebelum A 
tau masalah itu tadinya 
dia kalo main, ya main aja 
gitu? 

Endak, endak.. ya biasa, 
biasa maine biasa ya 
pamit, ya.. ya mainnya ya 
agak-agak terlalu itu ya 
sering, keseringen soale 
kan happy-happy aja gitu.. 
heem. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
orangtua 
bercerai. 
 

Semenjak itu jadi 
berkurang gitu kayak 
males gitu ya tante mau  

Heem.. heem berkurang, 
heem, heem gitu. Tadinya 
ya emang seperti anak-
anak biasa yang punya 
papah-mamah yang 
genep.. gitu ndak.. ndak 
ada permasalahan seperti 
ini ya memang happy aja. 
Yo masa kecil yo masih.. 
bahagia yang.. ke sana – 
ke sini dilimpahi dengan 
uang, sekarang seperti ini 
kan beda to.. heem. 
Cuman saat ini dia bisa 
sudah bisa menerima.. 
heem.. 

PD4 - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

 

Syukur ya kalo gitu ya 
tante nggak keterusan 
gitu ya.. 
 
 

Heem, ya itu, heem.. 
heem ndak ndak ndak 
nakal kok, ndak berbuat 
opo-opo, ndak sama 
sekali ndak pernah 
menyakiti tante. 

PD5 Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 
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Tante juga nggak ada 
yang denger-denger gitu 
ya tante dari luar gitu? 
Iya tante hehe.. 

Endak.. ndak, ndak, ndak 
denger seperti itu, ndak. 
Ndak nutupi lo ya, 
kejelekan endak. Ini apa 
adanya, soale memang 
seperti itu lah A. Ndak 
pernah kok sampe orang 
ngomong A ngene, 
“cuman A ya bu..” kalo aku 
dipanggil sekolah, “A 
suruh belajar ya bu, yang 
semangat.. dia tu sering 
ngalamun di sekolah”. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 
 

Oh di sekolahnya, sampe 
sekarang gitu? 
 
 
 
 
Oh sekarang udah ada 
perubahan.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heem.. 

Sampe sekarang udah 
ndak. Sudah tak bilangi, 
terus juga saya minta 
bimbingan dari wali kelase 
“tolong ya bu” “nggih”, 
“sekarang A ndak seperti 
biasanya kok bu” lapornya 
seperti itu..”la A gimana?” 
“dia cerewet”. Tadinya 
diem, ndak ndak mau, 
kayak anak wedok, koyok 
cah wedok seperti itu. 
Itulah dia.. karakternya ya 
seperti itu, dia ndak 
pernah punya dendam, 
marah, dia ndak pernah 
kok menyakiti mamahnya 
ndak pernah sekali. Kalo 
ngeyel sih anak biasa, tapi 
sampe terlalu menyakiti, 
endak. Ndak seperti itu.. 
jadi kok makannya 
kemaren mereka-mereka 
tu kepengen ngepek dia.. 
seneng, seneng semua 
orang mau ngepek dia.. 
tapi dianya tu ndak mau. 
Dia ngabotke mamahe. 

PD1, 
PD4, 
dan 
PD5 
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Bersyukur tante sayang 
banget sama tante hehe.. 

Ah bersyukur.. tenan, 
bersyukur. Ndak nakal 
nok, tak ajak susah payah, 
sampe ah sampe seperti 
itu lah, ngeri pokoknya 
ngeri tapi dia mau 
menerima “ya seperti ini 
lah mamah nang”, aku 
gitu.. wes bersyukur.. 

PD1, 
PD4, 
PD3, 
dan 
PD5 

- Pandangan 
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subjek 
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- Sikap subjek 
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orangtua. 
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Tapi tetep ya tante ada 
dimana saat tante 
ngadepin anak tante pas 
lagi.. apa ya down-down 
nya gitu ya tante ya? 

Apanya?   

Ya maksutnya kayak tadi 
di sekolah A sampe 
sering ngelamun, kayak 
gitu kan.. 

Heem, heem, heem iya.  Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Tapi kan untungnya tante 
bisa ngover gitu ya.. 

Heem, harus seperti itu 
nok. 

  

Kayak sudah tante, iya 
buat wawancara sama 
tantenya hehe.. 

Iya hehe..   
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B. Sumber triangulasi kedua 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke pertama kita bisa 
perkenalan dulu, bisa 
sebutin identitasnya 
nama sama usianya aja. 

G, 22 tahun.  Identitas subjek 
sumber triangulasi. 

G di sini hubungannya 
sama A sebagai? 

Saudara.  Hubungan dengan 
subjek. 

Sebagai saudaranya, 
saudara dekat atau 
saudara jauh? 

Dekat.  Hubungan dengan 
subjek. 

Emm berarti sudah 
sering berinteraksi, 
sudah sering bertemu 
sama A?  

Kalo bertemunya sih 
nggak sering banget 
karena dia di luar kota ya, 
maksutnya tapi kan kalo 
misalnya ada apa-apa 
biasanya cerita sama 
apa.. emm sama mama 
atau dulu sama papa 
atau sama saya juga gitu. 

 Lama waktu 
mengenal subjek. 

Berati Mba G ini kenal 
sama A sudah dari A 
kecil ya? 

Iya.  Lama waktu 
mengenal subjek. 

Ini ni kan Mba G 
posisinya kan beda kota 
sama A ya, Cuma di sini 
ya Mba G tau 
kesehariannya A itu 
biasanya apa? 

Ya biasanya dia sekolah, 
terus bantu orangtuanya, 
terus ya main sewajarnya 
anak biasanya. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Di sini sebagai 
saudaranya A, Mba G 
apakah tau kalo 
orangtuanya A sudah 
berpisah? 

Tau.   

Mba G tau 
permasalahannya itu 
apa? 

Emm kalo saya lihat dan 
apa ya dengarkan 
selama ini sih karena 
orang ke tiga, orang ke 
tiga di antara bapak-
ibunya. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Itu yang.. Membuat hubungannya 
renggang. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Maksutnya yang 
membawa orang ke tiga 
hadir itu dari pihak? 

Dari pihak bapaknya.  Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 
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Sejauh itu ada lagi yang 
Mba G tau? 

Emm apa ya, karena 
orang ke tiga itu ya 
secara otomatis kan 
bawa dampak masalah 
ekonomi yang merosot 
ke keluarganya. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Ada lagi atau sudah 
sebatas itu? 

Ya emm secara garis 
besar kayak gitu sih. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Emm di sini kan Mba G 
kan udah kenal A ni dari 
kecil, berarti Mba G 
harusnya sudah tau ya 
perilakunya A sebelum 
orangtuanya berpisah 
maupun setelah 
orangtuanya berpisah. 
Menurut Mba G nih yang 
Mba G lihat dan Mba G 
rasakan, ada nggak sih 
perilakunya A yang 
terlihat menonjol atau 
yang terlihat ada 
perubahan dari sebelum 
orangtuanya berpisah 
tadinya seperti ini, 
sekarang semenjak 
orangtuanya berpisah 
menjadi seperti ini? 

Dari segi positif apa 
negatifnya dulu? 

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Emm mungkin positif-
negatifnya bisa 
disebutkan semua. 

Emm misalnya dari segi 
positifnya sih emm 
karena apa ya 
menggantikan figur 
seorang bapak jadinya 
dia lebih mandiri gitu 
daripada yang dulunya, 
yang dulunya males buat 
maksutnya ngapa-
ngapain sekarang jadi 
yang apa-apa yang 
diandalin dia karena dia 
kan anak emm anak 
pertama dan anak 
cowok, jadi ya dia lebih 
mandiri itu segi positifnya 
lebih ngerti lah 
maksutnya kondisi 
keluarganya. Tapi kalo 
negatifnya, dia kadang 
kalo aku lihat ya 
belakang ini tu kayak apa 
ya.. misalnya masalah 

PD3 
dan 
PD5 

Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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emm masalah ibunya 
diceritakan ke anaknya, 
terus kayak dia tu kayak 
emm apa ya dipikir-pikir 
terus. Terus juga pernah 
kadang tu misalnya dia 
kecentok sama orang 
gitu tu kadang pernah 
marah-marah gitu lo 
sama orang itu, ya yang 
aku ngelihat sih itu sih.  

Padahal sebelumnya A 
orangnya gimana? 

Ya A orangnya nurutan 
sih biasanya, mungkin 
karena dia apa ya 
tertekan. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Maksutnya tadi kan Mba 
G bilang emm sekarang 
ini jadinya kalo dia 
kecentok sama orang dia 
jadi marah-marah gitu 
sama orangnya, 
maksutnya marahnya itu 
marah yang sekedar 
marah biasa atau marah 
gimana? 

Kalo yang pas waktu itu 
sih maksutnya 
sebelumnya kan dia 
marah tapi marahnya di 
belakang, la tapi mungkin 
nggak tau karena 
suasana hatinya nggak 
baik dia kecentok terus 
lagi banyak masalah 
tertekan gitu ya mungkin 
langsung dilontarkan gitu 
lo, dan yang dilontarkan 
itu emm apa ya nggak 
sepatutnya anak seusia 
itu melontarkan kata-kata 
itu.  

 Sikap atau perilau 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

Memang yang 
dilontarkan oleh A itu 
apa? 

Ya kasar lah istilahnya, 
misalnya emm sebagai A 
kan anak usia SMP dan 
itu melontarkan emm ke 
adiknya ibunya gitu lo. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Adiknya ibunya? 
Tantenya berarti? 

Heem, tantenya berarti 
heem kan berarti kan 
nggak sopan maksutnya 
emm sesalah apapun 
tantenya atau sesalah 
apapun A nggak 
sepatutnya untuk apa 
ya.. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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Berkata kasar sama 
tantenya? 

Heem berkata kata 
kasar. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Oke, itu padahal sebelum 
orangtuanya pisah itu A 
nggak pernah kayak gitu 
ya sama saudara-
saudaranya?  

Enggak, karna pas itu 
posisinya mamanya 
nggak ada di tempat itu. 
Jadi pas lagi kumpul 
keluarga besar mamanya 
ada gitu to terus beliin 
jajan buat apa adiknya, la 
pas A marah-marah tu 
nggak ada mamanya. 
Jadi mamanya kan nggak 
tau persis A marah-
marahnya kayak apa.  

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Emm terus yang Mba G 
tau nih, ketika A sedang 
menghadapi 
permasalahan 
perceraian orangtuanya 
tersebut atau ya mungkin 
lebih fokusnya kesitu, 
gimana sih caranya A 
buat apa ya 
meminimalisir rasa 
tertekannya dia rasa 
stresnya dia? 

Kalo aku yang ngerti sih 
bisanya dia ngumpul 
sama temen-temennya 
gereja gitu, atau ya apa 
ya.. ya itu sih kumpul 
sama temen-temennya 
gereja kalo nggak dia ke 
Semarang biasanya, kan 
dari Kudus ke Semarang. 
Kalo dulu tu sering gitu 
ibunya pas stres apa dari 
Kudus ke Semarang gitu 
ya bolak balik gitu lo.  

PD3 
dan 
PD5 

Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Jadi, yang Mba G tau di 
sini cara dia buat 
meminimalisir kalo dia 
sedang ada masalah gitu 
sekarang dia banyak 
main sama temen 
gerejanya gitu? 

Heem, kalo nggak ya 
nyanyi-nyanyi, main 
musik kan dia suka main 
musik. 

PD3 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Oke, emm terus ni yang 
Mba G tau hubungannya 
A yang sekarang sama 
kedua orangtuanya, 
sama keluarganya, atau 
sama temen-temennya tu 
gimana?   

Kalo sama apa? Sama 
mama papa e? 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Ya heem, hubungannya 
A sama mama papanya, 
hubungannya A sama 
keluarganya, 
hubungannya A sama 
teman-temannya atau 
sama lingkungannya? 

Kalo sama mama papa, 
emm sekarang dia udah 
agak mending sih 
maksutnya mau nerima 
papa e gitu lo 
seenggaknya, 
maksutnya walaupun apa 
beda rumah gitu kan tapi 
emm apa ya tetep 
misalnya kadang 
ngunjungi walaupun apa 
dia jengkel, walaupun dia 
sedih tapi kan namanya 
juga itu bapaknya gitu lo. 
Dia nggak ditanemin buat 
membenci orang, kalo 
sama mama papanya 
biasa aja sih sekarang.  

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Emang sebelumnya A 
sama papanya ada agak 
berjarak atau gimana? 

Ya sewajarnya kan mesti 
jengkel to, maksutnya dia 
apa pada usia kayak gitu 
harus nerima masalah 
kayak gitu apalagi yang 
dari kecil kayak udah 
dimanjain sama 
orangtuanya gitu. Sama 
papa e kadang-kadang 
yo jengkel, misalnya ke 
Semarang emm aku 
tanya lo papamu sama 
siapa? Ah yo apa wes 
ben gitu lo sendirian, 
emm nggak mau ngurusi 
atau karena dia udah 
jengkel banget karena 
papanya ya kayak gitu 
lah maksutnya masih 
banyak yang ditutupin. 
Tapi ya sekarang mau 
nggak mau kan itu 
papanya, jadi dia ya 
harus nerima tapi ya di 
belakang kadang jengkel 
gitu. 

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi lebih apa ya sudah 
lebih mau ada 
komunikasi lagi gitu ya? 

Heem. PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kalo sama keluarganya? Sama keluarganya 
siapa? 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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A dengan keluarganya 
gitu? Keluarga besar, 
dengan sodara-sodara?  

Kalo keluarga besar sih, 
emm kalo sama 
keluargaku baik-baik aja. 
Kalo sama tanteku itu 
kan yang habis dikata-
katain itu jadinya 
hubungannya agak 
renggang sekarang, 
maksutnya udah jarang 
ke Semarang gitu lo 
karena kan kalo di 
Semarang dulu emm apa 
jenguk mamaku kan. 
Kalo sekarang ke 
Semarangnya jarang, 
maksutnya kalo misalnya 
nggak ada apa-apa juga 
emm males gitu lo. 
Lagian tanteku kan juga 
udah jengkel, maksutnya 
anak seusia itu ngata-
ngatain. Nah mungkin 
dari pihak apa 
keluarganya juga mau ke 
Semarang juga pekewoh 
harus gimana gitu. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi kalo secara garis 
besar sama keluarga 
maksutnya kalo sama 
keluarga besar gitu 
secara umum A sikapnya 
atau hubungannya 
gimana? 

Kalo dulu sih yo baik-baik 
aja, cuma baru kemaren-
kemaren itu kok 
maksutnya baru lebaran, 
pas lebaran itu terus 
kumpul keluarga besar. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi itu apakah 
masalahnya menyangkut 
karena keadaan kedua 
orangtuanya? Apa di luar 
konteks itu? 

Nggak apa ya nggak 
paham juga sih 
masalahnya apa, 
mungkin kan apa ya 
namanya anak tertekan 
mungkin kayak selisih 
paham selisih 
komunikasi gitu lo, 
misalnya tantenya emm 
bilangin itu bilangin 
mamanya mbok gini gini 
gini, anaknya nggak 
terima atau apa gitu lo, 
kayak apa ya kayak salah 
komunikasi aja. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Lebih sensitif gitu? Heem, lebih sensitif juga 
maksutnya karena 
banyak masalah jadi 
kayak kecentok gitu lo. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek . 
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Gampang kecentok gitu 
ya? 

Heem.  Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek . 

Terus kalo hubungannya 
A sama temen-temennya 
sejauh ini yang Mba G 
tau? 

Baik-baik aja sih sama 
temen-temennya. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Dia nggak apakah dia 
jadi mungkin lebih 
menarik diri atau gimana 
gitu? 

Enggak sih, kalo sama 
temen-temennya setauku 
baik-baik aja. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Biasa aja ya masih sama 
aja gitu ya.  

Heem.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sejauh ini apa Mba G 
pernah tau nggak, A 
melakukan suatu hal 
yang nggak seharusnya 
dilakukan untuk 
meminimalisir masalah 
yang sering dia pikirkan, 
stres yang sedang dia 
rasakan? 

Apa ya..  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Kayak menurut Mba G 
anak seumuran dia 
nggak seharusnya 
ngelakuin itu, selain tadi 
yang masalah dia marah 
apa marah dengan 
omongan kasar sama 
orang yang lebih tua? 

Apa ya.. nggak ada deh 
kelihatannya  

PD2 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Sejauh ini nggak tau ya? 
Nggak ada ya? 

Heem Cuma itu aja tu 
yang marah-marah.  

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Mungkin yang terakhir 
yang ingin saya 
tanyakan, menurut Mba 
G ni emm A itu.. 
pandangan Mba G sama 
A, A itu orangnya seperti 
apa? 

Baik sih, maksutnya 
orangnya nurutan 
sebenernya tapi ya itu 
maksutnya emm 
gampang kecentok gitu 
lo. 

PD5 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 
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Semenjak permasalahan 
ini? 

Heem semenjak 
permasalahan ini, ya apa 
dia lebih sensitif lah 
daripada dulu maksutnya 
dulu biasa aja sekarang 
lebih sensitif ya karena 
tertekan dengan banyak 
masalah ya jadinya dia 
sensitif ini. Sebenernya 
orangnya nurutan.   

 - Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Tapi secara keseluruhan 
emm dia masih berada 
dalam apa ya emm garis 
yang baik-baik saja atau 
mungkin jadi brutal atau 
gimana? 

Enggak sih, kalo 
misalnya kalo itu masih 
baik-baik aja sih 
kategorinya cuma yang 
tadi itu to. 

PD2 
Dan 
PD3 

Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Masalah dia jadi itu ya 
tempramental? 

Marah-marah heem, tapi 
kan maksutnya bukan 
yang brutal sampe apa 
pergaulan bebas. 

PD4 - Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

- Cara subjek 
dalam meluapkan 
tekanan yang 
dihadapi. 

Jadi melakukan hal yang 
enggak-enggak? 

Heem, enggak.  - Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

- Cara subjek 
dalam meluapkan 
tekanan yang 
dihadapi. 

Oke, mungkin segitu aja 
Mba G terimakasih atas 
waktunya. 

*tersenyum   
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LAMPIRAN F 

 

LAMPIRAN DATA SUBJEK AL 

1. Hasil Observasi 

A. Kesan umum subjek: 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. AL memiliki 

kondisi fisik yang baik. Tidak terlihat cacat fisik pada tubuh AL dan terlihat 

bersih juga rapi. 

B. Tabel observasi. 
 

No. Perilaku Penyesuaian Diri 
yang Nampak 

Ya Tidak Keterangan 

 Persepsi yang akurat terhadap 
realita : 

   

1. Cerita yang dikatakan oleh subjek, 
serupa dengan cerita yang 
dikatakan oleh orang-orang 
terdekat subjek. 

X  Hanya terdapat sedikit 
perbedaan cerita saja. 

 Individu yang mampu bertahan di 
bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan : 

   

2. Meski subjek menangis maupun 
kesal ketika menceritakan kisah 
perceraian orangtuanya, namun 
subjek tetap bersedia untuk 
melanjutkan ceritanya. 

X   

3. Subjek tidak mengalihkan 
pandangan dan wajahnya dari 
peneliti, meski peneliti menatap 
wajah dan mata subjek ketika 
bercerita. 

X  AL nampak tenang, 
sama sekali tidak 
menggerak-gerakan 
anggota tubuhnya. 

 Individu mampu memandang 
dirinya sebagai pribadi yang 
positif : 

   

4. Ketika bercerita, subjek lebih sering 
mengarahkan pandangan dan 
wajahnya ke arah peneliti daripada 
ke arah objek lain. 

X  Tidak sedikit pun ketika 
AL berbicara ia 
memandang ke arah 
lain 
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5. Subjek tidak menundukkan 
wajahnya ketika bercerita. 
 

X   

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

   

6. Subjek tidak tersenyum ketika 
subjek berkata ia merasa sedih. 

X   

7. Ketika bercerita, subjek tidak 
tertawa maupun menangis hingga 
sampai membuat orang-orang di 
sekitar subjek melihat ke arah 
subjek. 

X  AL mengekspresikan 
kesedihannya dengan 
menundukkan 
kepalanya sejenak, 
kemudian kembali 
bercerita. 

 Individu memiliki interpersonal 
yang baik dan mampu menjalin 
interaksi yang baik : 

   

8. Ketika di wawancara oleh peneliti, 
subjek menjawab pertanyaan tidak 
sembari melakukan aktivitas lain 
(misal bermain gadget, makan, dan 
lain-lain). 

X  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. 

9. Dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti, subjek 
seringkali mengucapkan kata 
“emm” maupun “tidak tahu”. 

X  - AL memberikan 
penjelasan dan 
informasi tambahan 
pada jawaban-
jawaban yang 
diberikannya. AL 
cukup responsif 
dalam wawancara. 

- AL tidak terbata-bata 
maupun kebingungan 
dalam menyampaikan 
jawabannya. 
Jawaban yang 
disampaikan AL 
tampak jelas dan 
lugas. 
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2. Tabel Verbatim Subjek Penelitian 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke jadi pertama-tama 
bisa sebutin dulu 
identitasnya, mulai dari 
nama panggilan aja sama 
usianya. 

Iya nama saya AL, usia 
saya tujuh belas tahun. 

 Identitas subjek. 

Oke, kalau boleh tau 
aktivitas sehari-hari yang 
biasa dilakuin apa aja ya? 

Ya saya masih sekolah di 
SMK Negeri 4. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Heem, terus selain 
kegiatannya sekolah 
sehari-hari? 

Selain sekolah saya lebih 
suka main game sih kalo 
kegiatan sehari-hari dan 
sering bikin musik juga. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oke, emm tadi kan awal 
kita udah ada obrolan 
sebelumnya ya. Ini 
langsung aja kita bicarain 
topik utamanya. 
Sebelumnya saya mohon 
maaf kalo nanti ada 
pertanyaan-pertanyaan 
yang sekiranya membuat 
tersinggung. 

Iya nggakpapa.   

Kalo boleh tau ni, 
orangtua AL itu pisah 
udah berapa lama ya? 

Ya sekitar tiga bulan, 
empat bulanan lah. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Itu AL tau penyebabnya 
kenapa? 

Secara garis besar sih 
saya tau, tapi kalo secara 
detailnya saya nggak tau 
ya. Ya gara-gara ayah 
saya sering pulang malem 
juga, terus gara-gara ibu 
saya itu juga pemarah 
orangnya. Jadi, kayak ada 
sifat yang bertabrakan 
antara mereka berdua. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Apa itu sudah 
berlangsung lama? 
Ketidakcocokan itu? 

Ketidakcocokan itu sekitar 
satu tahun yang lalu. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Satu tahun yang lalu mulai 
muncul ya? 

Iya.  Dinamika 
perceraian 
orangtua. 
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Sebelum ada 
permasalahan ini 
keadaannya gimana 
antara ayah sama 
mamahmu? 

Kalo keadaannya sih.. 
baik-baik aja ya, baik-baik 
aja. Nggak ada masalah 
yang begitu berarti, ya 
cuman masalah sepele 
tapi kalo yang masalah 
yang memuncaknya tu 
baru setahun belakangan 
ini. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Sebelum ada masalah ini 
apa orangtua AL sering 
berantem gitu? 

Enggak sih kalo sebelum 
masalah ini, cuman ya itu 
satu tahun ke belakang ini 
baru sering berantem.  

 Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Sering berantem gitu.. 
kalo boleh tau, bentuk 
mereka kalo pas 
berantem sampe kayak 
gimana ya? 

Kalo berantem itu ya adu 
mulut, tapi saya itu sih kalo 
mereka berantem saya 
lebih.. lebih suka di kamar 
cuman kan kedengeran 
suaranya, nah mereka 
suka triak-triak kaya gitu, 
marah-marah, adu 
argumen gitu. 

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

Kalo pas orangtua AL 
berantem ni, pernah 
nggak sih AL mencoba 
buat melerai? 

Kalo saya sih pernah 
sesekali, tapi mereka 
nggak.. nggak apa ya 
nggak nggubris lah, nggak 
nganggep kalo saya tu 
bener-bener pengen 
ngelerai mereka gitu. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

Emm oke, nah terus 
perasaan AL ngelihat 
orangtua AL berantem 
kayak gitu? 

Ya sedih sih sedih kalo 
lihat mereka berantem tiap 
pulang kerja hampir tiap 
pulang kerja tu berantem, 
kadang kalo liburan tu 
seharian nggak ngomong 
gitu juga pernah. 

 - Perasaan 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

- Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Padahal sebelumnya 
hubungan mereka 
orangtua AL dan AL 
sendiri pun baik-baik aja? 

Iya baik-baik aja.  Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar sebelum 
orangtua 
bercerai. 
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AL ngerasa masalah 
orangtua AL ini jadi.. 
waktu mereka berantem 
lebih tepatnya ya, beban 
gak? Kayak ada efek 
nggak ke AL? 

Emm kalo efeknya ke saya 
sih ada tapi nggak.. nggak 
begitu banyak ya. 
Contohnya kayak semisal 
kalo mereka berantem tu 
saya.. gimana ya lebih 
suka menyendiri lah 
daripada main sama 
temen-temen. Nah itu kan 
karna mereka sifat mereka 
berdua yang seperti itu, 
maka saya agak kurang 
suka bergaul dengan 
temen. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

Emm sampe akhirnya 
mereka bercerai pun? 

Setelah mereka bercerai 
sih, udah berkurang sih 
efeknya ke saya. 

 Dampak 
perceraian 
orantua terhadap 
subjek. 

Tapi.. emm maksutnya 
gimana ya, apa AL masih 
tetap suka menyendiri 
atau sekarang udah lebih 
cenderung buat main 
sama temen-temen? 

Emm kan saya udah itu 
udah nggak sama ibu saya 
lagi, saya sama bapak. 
Nah bapak saya tu bilang, 
jangan lah jadi orang yang 
suka menyendiri kayak 
gitu, banyakin temen. Nah 
maka dari itu saya 
mengurangi lah sifat-sifat 
yang kayak gitu. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Itu kira-kira sifat 
menyendirinya AL, emm 
bertahan setelah 
orangtuanya bercerai tu 
kira-kira berapa lama ya? 

Berapa lama ya.. ya 
sekitar sebulan lah 
sebulan. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Nggak begitu lama berarti 
ya? 

Iya nggak begitu lama.  Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Sebelum ada masalah 
orangtuanya AL, AL apa 
emang orangnya suka 
main sama temen?  

Kalo sebelum ada 
masalah itu.. kadang 
orang, kadang temen-
temen saya tu sering main 
ke rumah saya sampe 
nginep gitu beberapa hari, 
kalo lagi liburan kadang 
seminggu tu pada nginep 
di rumah saya main, tapi 
setelah ada masalah apa 
ada masalah orangtua 
saya itu sering bertengkar 

 - Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar sebelum 
dan setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah 
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itu jadi temen saya jarang 
yang ada yang main. Saya 
mau main kesana juga 
rasanya gimana gitu kalo 
masih ada masalah di 
rumah. Itu yang bikin saya 
emm kurang suka bergaul 
sih waktu ada masalah di 
rumah. 

orangtua 
bercerai. 

Makannya terus akhirnya 
bikin AL jadi lebih milih 
buat menyendiri kayak 
gitu ya? 

Iya, heem.  Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

AL ngerasanya apa ya.. 
masalah ini tu yang 
kelihatan banget ni di AL, 
yang ngubah sikap AL 
selain menyendiri? Apa 
ada lagi? 

Selain menyendiri? Apa 
ya.. nggak ada sih Cuma.. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Atau emm misal terkait 
sama emosional AL? 

Emosional.. nggak, 
enggak cuman itu aja. 

PD4 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Stabil? Iya stabil.   

Oke aku mau tanya lagi. 
Waktu AL menghadapi 
masalah-masalah itu, AL 
ngerasa down banget 
nggak atau ngerasa 
kayak lebih terpuruk atau 
gimana? 

Emm saya sih kalo waktu 
ada masalah seperti itu 
saya rasanya cuman ya 
sedih aja sedih.. sedih, 
tapi nggak begitu sedih. 
Saya lebih sedih gara-
gara nggak bisa main 
sama temen-temen saya 
itu, ya kan gara-gara ada 
masalah itu temen-temen 
saya jadi.. jadi gimana gitu 
ke saya kan nggak bisa 
main ke rumah. 
Rumahnya juga pada 
jauh-jauh itu, saya lebih 
sedihnya gara-gara susah 
sih main sama temen. 
Jadinya gara-gara tiap 
hari itu saya ngga main 
sama temen, saya jadi 
terbiasa.. jadi terbiasa 
menyendiri gitu, itu doang 
sih. 

PD4 - Perasaan 
subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
tearhadap 
subjek 
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Sampe sekarang pun kalo 
AL suruh milih lebih 
seneng untuk menyendiri 
atau bergaul sama 
temen? 

Kalo.. kalo pribadi saya 
untuk saat ini sih emm 
lebih suka menyendiri, tapi 
kalo untuk beberapa 
waktu ke depan mungkin 
akan berubah lagi ke 
biasanya sebelum ada 
permasalahan di keluarga 
saya. 

PD1 
dan 
PD3 

Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Itu cara AL untuk 
melampiaskan ketika AL 
ngerasa sedih, terus 
ketika AL menyendiri cara 
AL melampiaskan biar 
ngerasa plong, lega gitu? 

Oh gitu.. bikin musik. PD3 Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 
 

Bikin musik? Heem.  Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

Selain itu? Selain itu.. ya kan itu 
waktu ada masalah ya, itu 
saya kan lebih suka di 
kamar. Nah saya tu satu 
itu bikin musik, dua nonton 
film, terus tiga dengerin 
musik. Udah antara film 
dan musik doang itu. 

PD3 Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

 

Kenapa alasannya AL 
lebih milih itu kegiatan-
kegiatan itu? 

Ya gimana ya.. kalo yang 
untuk bikin musik itu emm 
rasanya gimana ya kalo 
saya berkutat di musik itu, 
rasanya tu pikirannya 
cuman ke musik nggak 
terbelah lagi ke masalah 
yang dihadapi orangtua 
saya, jadi cuman fokusnya 
ke musik dan itu bener-
bener buat saya enjoy 
gitu. 

PD3 
dan 
PD4 

Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 
 



210 
 

 

Terus kalo boleh jujur ni, 
pernah nggak sih AL 
karna ngerasa beban dan 
tertekan maksutnya 
ngerasa tetep itu menjadi 
sebuah beban kan ya? 
Ngerasa ada beban gitu, 
AL melakukan sesuatu 
hal yang nggak 
seharusnya AL lakuan 
buat ngelepasin beban 
itu? 

Emm itu ya.. kalo hal yang 
nggak harus dilakukan sih 
nggak ada. Saya jujur 
orangnya tu sedikit 
penakut hehe jadi ya 
enggak lah, nggak ada hal 
yang kayak gitu. 

PD1, 
PD2, 
PD3, 
dan 
PD4 

Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 
 

Sampe yang apa ya kalo 
orang bilang aneh-aneh 
gitu enggak? 

Enggak, enggak. PD3 Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

Emm terus aku mau 
nanya lagi ni Di. Sebelum 
ada masalah dan 
perceraian orangtua AL, 
AL sosok yang tipe yang 
gimana sih kalo sama 
orangtua, kalo sama 
teman dan lingkungan? 

Emm kalo sama orangtua 
saya di keluarga saya tu 
saya bener-bener gimana 
ya.. ngajeni, saya tu 
ngajeni, menghormati 
sama orangtua tapi 
setelah ada masalah itu 
saya kurang respek, 
kurang menghargai 
mereka gara-gara mereka 
sifatnya ya nggak kayak 
orang dewasa jadi malah 
kayak anak kecil. Itu kan 
sebenernya masalahnya 
tu bisa dipecahin pake 
kepala dingin, tapi mereka 
malah tetep ngotot nggak 
bisa mecahin masalah itu 
dengan kepala dingin 
yang ada malah 
pertikaian-pertikaian dan 
pertikaian. 

PD1 
 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar sebelum 
dan setelah 
orangtua 
bercerai. 

Sampe sekarang pun AL 
kurang respek? 

Kalo sekarang sih enggak, 
soalnya kan saya sudah 
tinggal sama papah saya 
nah itu saya lebih 
menghargai papah saya 
sih. 

PD1 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Untuk ke mamah? Ke mamah saya sekarang 
udah nggak pernah 
berhubungan sama 
mamah. 

 Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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Sama sekali? Sama sekali.  Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Karena? Ya karna udah beda 
rumah, terus udah nggak 
kontakan lagi ya. 

 
 

Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

AL nggak berusaha buat 
ngontak mamahmu? 

Enggak, jujur saya kalo 
waktu di permasalahan itu 
waktu papah saya tengkar 
sama mamah saya itu, 
saya ngeliatnya yang 
salah itu di mamah saya 
bukan papah saya, karna 
kan itu papah saya kerja 
nah kerjanya tu pulangnya 
malem dan mamah saya 
tu kurang mengerti papah 
saya padahal udah nikah 
bertahun-tahun tapi 
kurang bisa mengerti.  

 - Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

Maka dari itu yang buat 
AL juga akhirnya memilih 
untuk ikut ayah? 

Iya.  Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Tapi AL nggak ada rasa 
apa ya.. kangen sama 
mamah dan coba buat 
kontak mamah gitu? 

Emm ada sih niatan buat 
ngontakin lagi, main ke 
rumahnya tapi nggak 
punya keberanian yang 
cukup buat ngelakuin itu 
soalnya papah juga 
ngelarang kalo semisal 
saya berhubungan sama 
mamah saya gitu. 

PD5 Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Jadi memang dari papah 
sendiri membatasi AL ya? 

Iya membatasi.  Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Sebenernya AL ada 
keinginan untuk bertemu? 

Ada tapi nggak terlalu 
besar. 

PD5 Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Oke, dan dari mamahmu 
pun juga nggak ada 
usaha buat ngontak AL? 

Nggak ada.  Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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Tapi ni AL kan sekarang 
udah ikut papah ya? 

Iya.   

Sekarang mau nanya dulu 
dong, tadikan AL sempet 
bilang ni waktu ada 
masalah-masalah itu ya 
sampe terus cerai kayak 
gitu kan AL sempet ada 
rasa nggak respeksama 
orangtua ya? 

Iya.  Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Itu rasa nggak 
respekyang AL rasain itu 
di keluarkan dalam bentuk 
apa? 

Ya kalau semisal disuruh 
apa-apa itu saya lebih 
nanti-nanti lah saya, 
semisal disuruh mandi 
atau disuruh bersih-bersih 
saya lebih milih nanti-nanti 
saja gitu.. lebih 
nggampangin mereka, 
lebih nggampangin 
perintah mereka kayak 
gitu soalnya mereka juga 
nggak menghargai apa 
yang saya bicarakan 
waktu mereka bertengkar. 
Nah itu yang bikin saya 
nggak menghormati 
mereka. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Sampai ibaratnya 
membangkang yang 
berlebih kah? 

Kalo membangkang yang 
berlebih enggak sih 
enggak, saya tetep jalanin 
kewajiban saya sebagai 
anak cuman ya itu lebih 
nggampangin aja kalo 
semisal disuruh nyapu, 
bersih-bersih.. pulang pun 
kalo pulang dari warnet 
hehe saya kan sering ke 
warnet itu disuruh pulang 
abis Maghrib tapi saya 
pulangnya jam sembilan, 
jam sepuluh gitu. 

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Padahal kalo dulu 
sebelum ada masalah? 

Kalo sebelum ada 
masalah sih saya lebih 
patuh sih sama orangtua, 
jadi disuruh apa saya juga 
nurut. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
orangtua 
bercerai. 
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Oke, terus kan tadi AL 
juga udah bilang kalo 
sekarang udah agak 
mendingan ya karna AL 
juga udah ikut papah 
sekarang. Sekarang kalo 
hubungnnya AL sama 
papah gimana? 

Kalo hubungan sih udah.. 
udah deket, bahkan 
sekarang emm saya lebih 
menghormati papah saya 
daripada sebelumnya. 

PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Oh gitu.. justru efeknya 
sekarang malah kayak 
lebih deket gitu ya sama 
papah? 

Iya, soalnya papah udah 
berani ambil keputusan 
buat cerai sama mamah 
saya itu saya lebih 
menghargai keputusan 
papah saya, karna itu 
yang menurut saya tu 
yang lebih baik lah. 

PD1 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Jadi AL sendiri emm 
ngerasa dengan papah 
cerai sama mamah 
keadaannya jadi lebih 
baik? 

Iya lebih baik.  Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

Apakah AL menyarankan 
itu sama papah? 

Menyarankan maksutnya?  Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

Menyarankan keputusan 
itu ke papah untuk cerai 
sama mamah? 

Emm enggak sih, itu 
keputusan papah saya 
sendiri.. cuman dari sifat 
saya yang emm kurang 
suka ke mamah saya 
sejak apa permasalahan 
itu jadi papah 
memutuskan untuk itu 
cerai. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

Dan kamu merasa lebih 
dihargai dengan papahmu 
mengambil keputusan 
berdasarkan sikap yang 
kamu tunjukkan gitu ya? 

Iya.  Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

Terus emm kalo untuk 
sikap AL ke lingkungan, 
misal ke keluarga dan ke 
teman-teman gitu? 

Setelah perceraian?   
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Sebelum dan setelah? Oh.. kalo sebelum sih 
saya lebih suka bergaul, 
jadi hampir tiap hari saya 
main sama temen, habis 
nugas gitu saya main 
sama temen, sama 
tetangga-tetangga juga 
saya lebih menghormati. 
Tapi kalo apa waktu.. 
waktu permasalahan itu, 
saya kurang menghormati 
tetangga, nggak pernah 
main. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Contohnya? Kayak semisal saya lewat 
di depan tetangga saya 
itu, saya lebih suka 
nunduk tanpa lihat mereka 
dan saya lebih suka pake 
masker hehe. 

 - Sikap atau 
perilaku 
subjeksetelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Cenderung kayak masa 
bodo gitu ya? 

Iya masa bodo.. padahal 
mereka ngeliatin saya tapi 
saya nggak liat mereka. 

 - Sikap atau 
perilaku 
subjeksetelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Sebelum AL ada masalah 
ini kalo misal ada orang 
lain ngasih masukan 
sama AL, sikap AL? 

Masukan dalam bentuk 
apa? 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
orangtua 
bercerai. 

Ya misal AL ada masalah 
terus AL dikasih 
masukan, sebelum ada 
masalah ini ya sikap AL 
gimana? 

Sebelum ada masalah ini? 
Emm kalo dikasih 
masukan sih saya emm 
nerima sih kalo dikasih 
masukan, terus saya olah 
lagi itu masukannya bener 
atau enggak buat saya 
gitu. Kalau nggak bener ya 
cuman saya dengerin aja, 
tapi kalo masukan itu emm 
bermanfaat buat saya ya 
saya lakuin. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
orangtua 
bercerai. 
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Sampai akhirnya ada 
masalah ini pun, sikap AL 
sama? 

Iya.  Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Terus waktu ada masalah 
kayak gitu, AL enggak 
pernah cerita sama teman 
terdekat atau keluarga? 

Cuman beberapa sih, kalo 
temen saya itu yang sering 
chat sama saya itu cuman 
beberapa. Kalo yang 
secara langsung nggak 
ada. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Itu AL yang cerita 
langsung atau teman 
yang nanya? 

Emm itu sebenernya 
temen saya tanya, “itu di 
rumah ada masalah apa 
sih kok aku nggak boleh 
main ke rumah?” gitu.. kan 
saya nggak ngebolehin 
mereka main ke rumah,” 
apa ada masalah sama 
orangtua?” terus mereka 
tanya gitu kan, terus saya 
jawab “iya ada masalah”, 
tapi cuman beberapa 
orang yang tau masalah 
itu secara detail, secara 
garis besarnya itu. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Tapi itu AL pernah nggak 
AL yang memulai sendiri 
buat cerita gitu? 

Emm enggak sih kalo.. 
kalo mereka nggak tanya 
saya nggak cerita hehe. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
ketika orangtua 
tidak harmonis. 

AL memang orangnya 
cenderung kalo ada 
masalah nggak pernah 
cerita atau gimana? 

Emm kalo ada masalah 
sih saya tu.. gimana ya 
lebih suka saya pendem 
sendiri sih. 

 Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

Dari dulu? Dari dulu, dari dulu itu.  - Cara subjek 
dalam 
menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah 
orangtua 
bercerai. 
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Emm oke. Oh terus aku 
mau nanya ni, kan tadi AL 
bilang kalo AL posisinya 
masih sekolah ya? 

Iya masih sekolah.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Masalah-masalah itu 
sampe akhirnya terus 
perceraian orangtua AL 
ini apakah ada efek ke 
apa ya sekolahnya AL 
gitu? 

Ke sekolah itu, ya kan 
gara-gara itu kan saya.. 
gara-gara masalah itu 
saya lebih apa ya 
nggampangin orangtua, 
nah dari nggampangin itu 
contohnya kayak semisal 
saya kan sering ke warnet 
nah itu saya sering pulang 
malem. Gara-gara sering 
pulang malem itu saya 
lupa ngerjain PR, tugas tu, 
kadang saya ngerjainnya 
di sekolah tapi kalo.. kalo 
gurunya udah di kelas 
duluan saya kan juga 
sering telat tidurnya 
malem-malem itu, saya 
kadang nggak sekolah 
gara-gara ketiduran hehe.  

 - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

Jadi nggampangin gitu 
ya? 

Iya.. juga lebih 
nggampangin. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Terus untuk ke nilainya AL 
sendiri ada efeknya 
nggak? 

Kalo nilai sih saya 
berusaha 
mempertahankan, cuman 
menurun sedikit lah waktu 
ada masalah itu tapi nggak 
begitu drastis. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 
 

Cuma efeknya jadi kayak 
males gitu ya? 

Iya-iya..  Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Oh gitu oke. Terus ni aku 
mau tanya, sebelum ada 
masalah ini pandangan 
AL terhadap diri sendiri? 

Pandangan terhadap diri 
sendiri? Maksutnya 
gimana? 
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AL ngerasanya diri AL tu 
sosok yang seperti apa? 
Sebelum ada masalah 
ya.. 

Oh.. saya? Kalo saya tu 
orang yang.. kalo sebelum 
ada masalah tu saya 
orangnya tu gampang 
bergaul lah, temen-temen 
juga banyak, lebih 
menghormati orangtua, 
terus lingkungan sekitar. 
Ya itu sih.. lebih banyak 
bergaul. 

 Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
orangtua 
bercerai. 

Terus setelah ada 
masalah dan bercerai 
orangtuanya AL, AL 
melihat diri AL seperti 
apa? 

Introvert, lebih introvert. 
Kurang suka bergaul gara-
gara sudah jadi kebiasaan 
sih, jadi kebiasaan terus 
jadi kurang suka bergaul 
gitu.. tapi sekarang udah 
ngga terlalu. 

 - Pandangan 
subjek 
terhadap diri 
sendiri. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

 
Oke.. emm dengan 
kondisi orangtua AL yang 
seperti itu, AL pernah ada 
rasa malu gitu nggak sih 
kalo ke lingkungan, ke 
temen-temen gitu? 

Emm kalo ke temen.. 
enggak sih soalnya karna 
temen-temen saya juga 
nggak tau 
permasalahannya, yang 
tau cuman beberapa yang 
bisa saya percaya, itu pun 
saya bilang ke temen saya 
itu ya saya beritahu 
permasalahannya terus 
saya bilang ke mereka 
jangan sampe ada yang 
orang lain yang tau, karna 
itu kan sebenernya kan 
privasi saya, nah itu ya 
cuma beberapa orang sih 
jadi saya nggak..nggak 
malu kalo sekedar ketemu 
temen. Tetangga tu juga 
saya masa bodoh kalo 
semisal lewat di tetangga 
gitu juga saya masa 
bodoh, jadi nggak terlalu 
sih.   

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

- Perasaan 
subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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Terus AL memaknai 
adanya masalah ini, 
adanya masalah dari 
orangtua dan masalah 
perceraian ini AL maknai 
sebagai apa? AL 
memaknainya kayak 
gimana di hidup AL? 

Mamaknainya.. emm 
maknainya gimana ya 
hehe emm itu sebuah.. 
sebuah rintangan lah buat 
saya dan papah saya. Ya 
itu benar itu ibu kandung 
saya tapi.. itu yang 
melahirkan saya, tapi juga 
ibu saya lebih salah dari 
ayah saya dan sekarang 
pun ayah saya juga bisa 
berperan sebagai ibu tidak 
cuma sebagai ayah. Ya itu 
sebagai rintangan buat 
saya dan papah saya sih, 
dan saya sama papah 
saya udah.. udah 
melewati itu. 

PD1 
dan 
PD3 

Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Kemudian dengan 
masalah itu, AL 
memandang orangtua 
seperti apa sih? 

Orangtua, cuma papah 
saya atau.. 

  

Nah itu, jadi kayak 
namanya orangtua kan 
pasti papah-mamah ya? 

Iya.   

Nah karna masalah ini, AL 
jadi memandang sosok 
orangtua tu seperti apa? 

Emm sosok orangtua kalo 
dari orangtua saya 
itu..seharusnya orangtua 
itu tidak.. tidak membuat 
suatu masalah kecil 
menjadi besar apalagi di 
depan anaknya, karna itu 
juga bisa mempengaruhi 
anaknya. Kalo saya sih 
emm nggak begitu 
berdampak besar ya, tapi 
kalo apalagi kalo anak 
perempuan, anak yang 
pikirannya masih labil tu 
itu mereka bisa bertindak 
yang aneh-aneh kalo 
semisal mereka 
orangtuanya bertindak 
yang seperti itu.. masalah 
kecil dibuat besar, mereka 
sentimental, itu juga bisa 
berpengaruh ke anak. 

PD1 Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 
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Kalo pandangan AL 
terhadap perempuan 
sendiri ni karna dari tadi 
kan AL bilang, AL lebih 
melihat emm kebenaran 
tu ada di sosok papah ya 
kan? Dan AL juga 
istilahnya kayak lebih pro 
ke papah ya dan menjadi 
kurang respect ke 
mamah. Ada nggak sih 
pengaruhnya masalah ini 
atau yang apapun yang 
diperbuat sama mamah 
AL, jadi merubah 
pandangan AL atau 
persepsi AL terhadap 
perempuan? 

Enggak sih, karna saya 
lihat perempuan tu 
berbeda-beda. Jadi, kalo 
saya belum mengenal 
lebih dalam saya nggak 
bisa nge-judge mereka, 
jadi kalo semisal belum 
kenal gitu masih biasa-
biasa aja teman biasa tu 
saya ya nganggepnya 
biasa nggak pernah bilang 
dia sifatnya kayak gini 
kaya gini kayak gini nggak 
pernah. Kecuali kalo saya 
udah kenal lebih dalam ke 
mereka, saya bisa nalai 
mereka.. oh ini 
perempuannya 
perempuan baik, ini 
perempuan yang nggak 
bener, tapi walaupun ada 
perempuan yang nggak 
bener itu tetep saya apa 
anggap temen.. jadi nggak 
saya jauhin. Itu sifat dulu 
yang saya punya sih dan 
saya sekarang pingin 
punya sifat itu lagi, kan 
gara-gara perceraian itu 
saya punya sifat yang 
berbeda.. nah saya pingin 
punya sifat seperti itu lagi. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Sifat yang berbedanya 
itu? 

Ya itu yang kurang suka 
bergaul itu. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Oh gitu oke.. emm kalo 
boleh tau ni, AL punya 
pasangan nggak sih? 
Pacar? Hehe.. 

Emm saya.. belum ada.   

Belum ada tu 
dikarenakan? 

Ya.. belum ada yang 
cocok sih. 
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Memang belum ada? 
Bukan ada.. bukan karna 
efek dari apa masalah 
perceraian yang ada dari 
orangtua bukan ya? 

Bukan bukan.. ya itu karna 
saya menilai orang tu 
nggak semuanya sama 
sih, kan saya harus 
mengenal lebih dalam lagi 
nggak bisa sebulan, dua 
bulan langsung pacaran 
itu nggak bisa. Saya harus 
ngenal lebih dalam lagi, ya 
minimal delapan bulan, 
sembilan bulan hehe.. 

PD1 
dan 
PD5 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah 
orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Oke hehe.. emm gini ni 
aku mau tanya gini, 
papahnya AL kan padahal 
mengarahkan AL bahwa 
maksutnya kamu jangan 
seperti ini ini ini, terus 
saya penasaran kenapa 
kok papah melarang AL 
buat bertemu sama 
mamah? 

Emm mungkin karna 
papah saya sudah sakit 
hati ya ke mamah, dan 
saya pun dilarang papah 
menemui mamah karna 
papah takutnya saya.. 
emm lukanya tu kembali 
lagi gitu lo mengingat luka 
yang sudah dibuat mamah 
saya. Jadi, ya lebih baik 
nggak bertemu lagi, kalo 
bertemu lagi kenapa harus 
berpisah gitu. 

 - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi  
perceraian 
orangtua. 

Oh oke, tapi AL sendiri 
ngerasa.. terluka sama 
perbuatan yang mamah 
lakukan? 

Ya sedikit, kesel sih sama 
mamah kenapa harus 
berbuat kayak gitu.. harus 
jadi orang yang pemarah, 
harus nggak bisa.. nggak 
bisa nerima papah apa 
adanya. Padahal kan itu 
udah nikah bertahun-
tahun lama, kenapa 
sifatnya kayak gitu gitu lo. 

 - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

AL melihat kesalahan 
mamah memang sebatas 
itu ya nggak ada yang 
lain? 

Iya sebatas itu, tapi ya 
gara-gara itu masalah 
kecil jadi besar. 

 - Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Sikap subjek 
dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 
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Tapi emm AL sendiri 
sebenernya udah bisa 
maafin mamah belum? 

Kalo maafin sih saya 
sudah, sudah maafin tapi 
ya saya nggak pingin 
menjalin hubungan lagi 
lah.. udah cukup segitu 
aja. 

PD4 - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Meskipun AL ada rasa 
pingin ketemu ya? 

Iya.  - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Tapi kalo untuk ibaratnya 
tinggal sama mamah 
atau.. 

Enggak enggak..  - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap 
subjek. 

- Hubungan 
subjek dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Oke, udah mungkin cukup 
segitu aja yang mau saya 
tanyakan. Maaf ya AL kalo 
ada pertanyaan-
pertanyaan yang kurang 
berkenan, makasih 
banyak atas informasinya. 

Iya.. iya nggakpapa.. iya 
sama-sama.. 
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3. Tabel Intensitas Tema (belum disortir) 

Karakteristik Penyesuaian Diri Efektif Koding Muncul Intensitas 

Individu memiliki persepsi yang akurat 
terhadap realita. 

PD1 11x +++ 

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

PD2 1x +++ 

Individu mampu memandang dirinya sebagai 
pribadi yang positif. 

PD3 10x +++ 

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

PD4 5x +++ 

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

PD5 9x +++ 

Keterangan : 

++ : Intensitas rendah 

+++ : 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 
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4. Tabel Verbatim Sumber Triangulasi 

A. Sumber triangulasi pertama 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke, bisa sebutin dulu 
identitasmu dari nama 
dan usiamu. 

Emm nama saya B, usia 
sembilan belas tahun. 

 Identitas subjek 
sumber triangulasi. 

Di sini hubunganmu 
dengan AL sebagai apa? 

Hubunganya temen 
deket, temen main juga. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Emm kamu sudah 
mengenal AL berapa 
lama ya? 

Emm udah hampir tiga 
tahun. 

 Lama waktu 
mengenal subjek. 

Hampir tiga tahun kamu 
kenal AL ya, terus ni yang 
kamu ketahui tentang 
aktivitas sehari-harinya 
AL yang dilakuin sama 
dia yang kamu tau apa 
aja? 

Kalo yang aku tau dia itu.. 
itu karena kita ngelakuin 
bareng ya, emm dia bikin 
musik, bikin musik 
aransemen gitu lewat 
aplikasi di laptop karena 
kita bikin bareng, 
maksutnya dia yang bikin 
aransemen aku yang 
bikin ngisi liriknya ngisi 
lagunya itu. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Di sini kamu sering main 
bareng sama AL? 

Sering, sering main-
main. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sering kayak ngobrol-
ngobrol, cerita-cerita 
bareng gitu juga? 

Heem. PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Terus aku mau tau ni, 
kamu di sini tau nggak 
kalo AL orangtuanya 
sudah berpisah? 

Udah tau udah tau.  Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Sudah tau, dan itu kamu 
cuma sebatas tau aja 
atau kamu tau 
permasalahannya apa? 

Sebatas tau aja sih.  Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Sebatas tau aja, AL 
nggak cerita kah ke 
kamu? 

Cerita, cerita.. dia tapi 
ceritanya nggak 
langsung, jadi dia sering 
mengeluh gitu terus 
akhirnya kepancing-
pancing buat aku 
bertanya gitu dan 
akhirnya dia mau 
bercerita. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Oh oke, tapi dari kan tadi 
kan kamu bilang kalo AL 
sering ngeluh akhirnya 
kepancing buat cerita. 
Emm itu apakah AL lalu 
cerita inti masalah dari 
perceraian orangtuanya 
nggak? Maksutnya 
karena AL cerita kenapa 
orangtuanya bisa 
bercerai? 

Enggak sih, kalo intinya 
nggak sih nggak cerita 
dia dan aku juga nggak 
terlalu itu nggak terlalu 
kepo untuk bertanya 
seperti itu. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Emm gini kamu tau.. 
berarti di sini kamu 
sempet ngerasain nggak 
sih perilakunya AL 
sebelum orangtuanya 
cerai sama setelah 
orangtuanya cerai, kamu 
sempet tau nggak? 

Ya tau sih, tapi nggak 
terlalu kelihatan banget 
sih dia. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

Menurutmu ada 
perbedaan nggak dari 
perilakunya AL ketika 
orangtuanya sebelum 
cerai sama setelah cerai? 

Pasti, pasti ada lah.  Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
sorangtua 
bercerai. 

Menurut kamu yang 
kelihatan dari kamu, 
emm yang kamu tahu 
yang kamu lihat apa? 

Apa ya..  Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

Oke tadi kan kamu 
bilang, emm perilakunya 
kelihatan tapi nggak 
terlalu terlihat jelas gitu 
ya, cuma yang apa ya 
yang menurutmu paling 
kelihatan beda aja deh? 

Yang paling kelihatan sih, 
emm sebelumnya kan dia 
sering banget ya main 
bareng sama temen-
temen nggak cuman 
sama aku doang, sama 
temen-temennya dia. 
Temennya kan nggak 
aku tok banyak, dia 
sering banget main 
keluar gitu terus setelah 
itu kok dia tiba-tiba apa ck 
ssshhh sering banget di 
rumah, terus main sendiri 
juga sering gitu kayak 
gitu, itu sih.  

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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Dia jadi lebih jarang main 
sama kamu gitu? 

Heem, ya.  - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah orangtua 
bercerai. 

- hubungan 
dengan subjek. 

Kalo misal kamu ajak 
main gitu? 

Kalo sama aku sih masih 
dia masih.. masih 
mengiyakan tapi nggak 
terlalu intens seperti 
sebelumnya gitu. 

PD5 - Sikap atau 
perilaku subjek 
sebelum dan 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan 
dengan subjek. 

Oke, kan kamu tau ni 
akhirnya kamu tau ya 
waktu perubahannya AL 
kayak gitu ternyata 
karena AL ada masalah 
sama orangtuanya kayak 
gitu ya. Itu yang kamu 
lihat ketika AL lagi 
tertekan lagi stres kayak 
gitu, kamu melihat 
sikapnya AL menghadapi 
stresnya tertekannya itu 
kayak gimana? 

Ya itu yang aku ceritain 
itu, dia lebih sering 
menyendiri gitu. Emm 
terus emm ya itu, dia 
nggak.. udah kayak 
menutup gitu lo menutup 
diri gitu. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Jadi yang kamu tau 
caranya AL ini buat apa 
ya buat mengatasi rasa 
stresnya dan tertekannya 
karena masalah 
perceraian orangtuanya 
itu dengan dia jadi lebih 
menyendiri kayak gitu ya 
nggak banyak main? 

Iya, heem.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Terus ni aku mau tanya 
lagi, kalo yang kamu lihat 
dan yang kamu tau 
menurut kamu 
hubungannya AL sama 
orangtuanya, sama 
temen-temen 
sekitarnya? 

Hubungan sama 
orangtuanya kalo itu aku 
nggak terlalu tau ya, emm 
tapi kalo sama ayahnya 
dia ya deket karena 
emang tinggalnya sama 
ayahnya, sama ibunya 
juga deket tapi nggak 
terlalu karena ada jarak 
juga antara ibu sama 
ayahnya udah nggak ada 
gimana ya udah nggak 
ada hubungan yang baik 
gitu lo, nggak terlalu. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Oke, berarti yang kamu 
tau AL lebih dekatnya 
dengan ayahnya? 

Heem.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kalo sama teman-teman 
sekitar yang kamu tau? 

Kalo teman sekitar ya.. 
dia nggak terlalu 
welcome sama orang 
baru, ya karena mungkin 
dia minder atau gimana 
gitu, mungkin itu efeknya 
sih dari permasalahan 
yang dialami. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Berarti emm apa ya.. tapi 
kalo misal sama temen-
temen deketnya gitu 
sikapnya dia gimana?  

Kalo sama temen deket 
ya mungkin 
perbedaannya sedikit, 
tapi kalo misalkan sama 
temen mungkin sama 
temen sekolahnya gitu 
terus orang-orang baru 
mungkin beda ya untuk 
menyikapinya. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Oke, terakhir ni yang aku 
mau tanyain ke kamu. 
Menurut kamu ni, kamu 
ngelihat AL itu sebagai 
orang yang gimana sih? 

Orangnya.. ya itu dia 
takut banget sama orang 
baru, nggak berani.. 
kurang confidence gitu 
sama apa ya sama 
mungkin keadaannya dia 
mungkin, terlalu 
penyendiri juga sering di 
kamar sendirian. Ya dia 
sering sih minta temenin 
gitu, kan dia pingin punya 
temen gitu maksutnya 
suruh ke rumah sini. 

PD5 - Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

Kamu sebelum 
orangtuanya pisah kamu 
sering main ke rumahnya 
kah? 

Sering juga, sering 
banget malah. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Terus tapi setelah 
orangtuanya pisah apa 
kamu masih sering main 
ke rumahnya? 

Ya masih sering juga, 
sering juga sih. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Ada perbedaan yang 
kamu rasain nggak ketika 
kamu main ke 
orangtuanya, eh ke 
rumahnya dia? 

Perbedaannya ya itu, si 
ALnya itu. 

  

Lebih ke ALnya ya? Iya.   
Maksutnya kayak situasi 
rumahnya masih tetep 
sama aja? 

Masih sama sih.   
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Nah ini bener-bener 
terakhir yang  aku mau 
tanyain. Secara jujur ni 
kamu bilang ya, kamu 
pernah nggak tau AL 
melakukan hal yang 
nggak harusnya dia 
lakukan ketika dia lagi 
tertekan, lagi ada 
masalah? 

Nggak pernah sih dia 
melakukan seperti itu, ya 
aku nggak tau atau 
mungkin dia rahasianya 
dia sendiri dia nggak mau 
cerita ke aku atau 
gimana, tapi yang akun 
lihat menurutku nggak 
ada. Nggak ada yang aku 
lihat maksutnya. 

PD2, 
PD3, 
dan 
PD4 

Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Kamu nggak pernah lihat 
AL melakukan hal yang 
nggak seharusnya dia 
lakukan ketika dia 
sedang tertekan? 

Enggak, mungkin cuma 
di pendam aja.  

PD4 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Karena dia agak tertutup 
itu ya sekarang jadinya? 

Ya bisa jadi.  Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Oke cukup sekian, 
terimakasih.. 

Oke sama-sama.   
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B. Sumber triangulasi kedua 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke, bisa perkenalan 
dulu ya. Sebutin identitas 
dari namamu sama usia 
aja berapa? 

Nama saya AZ, biasa 
dipanggil Ucup. Umur 
saya 21 tahun. 

 Identitas subjek 
sumber triangulasi. 

Hubunganmu sama AL? Emm best friend, teman 
deket banget sih. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Oke, teman deket banget 
ya. Udah sering main 
bareng sama AL? 

iya sering.  Hubungan dengan 
subjek. 

Kamu kenal AL udah 
berapa lama? 

Emm sekitar sepuluh 
bulanan. 

 Lama waktu 
mengenal subjek. 

Sepuluh bulan tapi kamu 
sudah dekat, sudah 
akrab ya sama AL ya? 

Iya.  Hubungan dengan 
subjek. 

Yang kamu tau nih 
tentang aktivitasnya AL 
yang dia lakukan sehari-
hari, yang kamu tau apa 
aja? 

Emm dia tu suka musik 
ya, suka bermusik, suka 
membuat musik, suka 
membuat lagu. Tiap hari 
sharing sama aku 
tentang musik juga. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Selain itu? Selain itu dia hobi nge-
dance, sering banget sih 
latihan nge-dance sama 
aku juga. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh kamu jago ngedance 
berarti ya? 

Iya.   

Selain itu ada lagi nggak 
aktivitas sehari-hari yang 
kamu tau? 

Emm dia tu multitalent sih 
setau saya, dia bisa apa 
aja. Nge-game juga suka. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh oke, terus aku mau 
tanya ni. Kamu kan tadi 
bilang, kamu sudah 
dekat ya sama AL. Apa 
kamu tau kalo 
orangtuanya AL sudah 
berpisah? 

Emm tau sih.  Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Sudah tau, kamu tau 
nggak inti dari masalah 
pemicu dari perceraian 
orangtua AL ini kenapa? 

Emm saya nggak enak 
nyebutinnya sih mba. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 
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Sebutin aja.. Jadi gini, emm dulu 
katanya AL sih 
orangtuanya AL tu sering 
bertengkar di rumah. 
Masalahnya sepele, tapi 
nggak tau dibuat gede-
gede jadinya gitu. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Kamu tau nggak 
maksutnya masalah 
sepelenya itu sebabnya 
apa kamu tau? 

Emm kayak gimana ya 
kayak, katanya AL sih 
kayak misal mamanya.. 
bapaknya pulang malem 
padahal kan kerja cari 
uang, tapi ibunya ngomel 
gini gini gini gini gitu 
jadinya malah sering 
nganu bertengkar. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Oh oke gitu, sebatas itu 
kamu tau atau ada lebih 
lanjut yang kamu tau? 

Emm ada sih tapi itu 
privasinya AL sih mba. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Bisa kah kamu sebutin di 
sini? 

Oh ya boleh sih, jadi.. tapi 
intinya itu sih mba gara-
gara masalah sepele, 
kedua orangtuanya jadi 
sering berantem. Inti 
masalahnya sih itu. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Inti masalahnya itu ya? Iya.  Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Oke, emm kamu kan 
berarti ini kenal sama AL 
sebelum orangtuanya 
berpisah ya?  

Iya.  Hubungan dengan 
subjek. 

Yang kamu tau nih, 
sikapnya AL sebelum 
orangtuanya berpisah itu 
ada perbedaan nggak 
dibandingkan sama 
setelah orangtuanya AL 
berpisah? 

Emm ada sih, terlihat 
jelas dulu waktu sebelum 
orangtuanya berpisah AL 
itu orangnya aktif banget, 
sering ikut-ikut 
komunitas, ngedance 
bareng sama aku, main 
musik, bikin musik, 
ngeband, main game 
bareng di warnet. Tapi 
setelah kejadian 
orangtuanya berpisah, 
AL malah berubah. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua berpisah. 
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Berubahnya jadi gimana 
itu? 

Jadi sering pendiem dia, 
sering main sendirian, 
pergi sendirian, ngopi 
sendirian. Dulu waktu 
pertama kali orangtuanya 
berpisah, dia itu sering 
pergi ke pantai sendirian 
mba. Mencari inspirasi 
membuat lagu gitu, ingin 
meluapkan isi hatinya 
melalui lagu gitu lo mba. 

PD3 
dan 
PD4 

Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Oke, tapi sama kamu 
masih sering main AL? 

Emm sering sih, tapi dulu 
waktu pertama kali itu 
kejadian papanya 
berpisah agak susah sih 
diajak main. Kalo main 
pun aku harus ke 
rumahnya dulu. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Kamu sering main ke 
rumahnya AL nggak? 

Sering banget mba. Dulu 
malah seminggu tu ada 
lima kali malah. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Dan sekarang? Dan sekarang.. soalnya 
dia sibuk kuliah sih mba 
juga jadi agak.. eh kok 
kuliah, sekolah maksut 
saya mba hehe 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Iya hehe lanjut-lanjut. Ya dia itu..jadi sekarang 
jarang ketemu juga sih. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Emm oke. Selain itu 
perubahan sikap yang 
kamu tau lagi ada nggak? 

Emm nggak ada sih mba 
cuma itu. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Jadi dia lebih sering 
menyendiri ya? 

Lebih tertutup dia.  Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Lebih tertutup ya. Emm 
terus aku mau tanya, 
yang kamu ya ketika AL 
menghadapi masalah 
perceraian orangtuanya 
itu, yang kamu lihat 
sikapnya AL gimana? 
Cara apa ya.. sikapnya 
dia, caranya dia 
menghadapi tekanan 
masalahnya itu, stresnya 
itu gimana? 

Dia menutupi stresnya itu 
dengan bermusik sih mba 
setau saya. 

PD3 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 
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Ada lagi? Cuma itu sih.   

Yang kamu tau 
meluapkan stres 
ibaratnya bakalannya 
dengan bermusik ya? 

Iya, sama dulu waktu 
pertama kali orangtuanya 
berpisah itu sampe 
kamarnya itu di coret-
coret temboknya di coret-
coret. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Di coret-coret apa kalo 
boleh tau? 

Emm kayak foto 
pahlawan lah, Soekarno 
lah, apa lah, pemain 
musik idolanya lah. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Kamu tau alesannya AL 
kenapa lakuin itu? 

Dia ingin meluapkan 
stresnya itu di tembok 
katanya mba. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Oh begitu, oke. Terus 
yang kamu tau 
hubungannya AL sama 
orangtuanya, sama apa 
ya teman-temannya, 
pokonya sama 
lingkungan sekitarnya 
yang kamu tau gimana? 

Kalo waktu pertama kali 
kejadian itu sih ya AL 
nggak mau tau, pokoknya 
jengkel gitu lah jengkel 
sama kedua belah pihak 
gitu kok bisa gini gitu lo. 
Jadi dia tu tertekan, sedih 
banget karena kejadian 
itu, tapi waktu demi waktu 
akhirnya dia menerima 
keadaan. Dia bisa 
menerima orangtua 
berpisah, tapi dia percaya 
kedua orangtuanya itu 
masih mencintai AL 
dengan apa adanya 
dengan tulus kasih 
sayang. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD4 

Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Lalu yang kamu lihat 
sikapnya AL sama 
orangtuanya gimana 
yang kamu tau? 

Yang saya tau sekarang, 
kedua orangtuanya 
malah semakin baik 
dengan AL. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

ALnya sendiri? ALnya sendiri juga 
sayang juga sama 
orangtuanya, udah 
baikan juga. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sama kedua belah pihak 
ataukah salah satu 
pihak? 

Kedua belah pihak, 
walaupun kedua belah 
pihak udah berpisah tapi 
kedua belah pihak itu 
menerima AL dengan 
kasih sayang. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Tapi emm AL memang 
yang kamu tau sekarang 
ini dekat sama 
keduanya? 

Emm dekat sih mba.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sama keduanya? Salah satu sih, soalnya 
kan AL itu tinggalnya 
sama bapaknya jadi lebih 
dekat sama bapaknya. 
Walaupun ibunya itu.. 
walaupun jauh sama 
ibunya tapi ibunya tu juga 
sayang sama AL jadinya 
dekat di hati. Kalo ibunya 
dekat di hati, kalo 
bapaknya dekat di jiwa. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Emm tapi ALnya sendiri 
juga hubungannya baik 
sama ibunya? 

Baik sekali.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Oke-oke. Emm lalu kalo 
dengan temen-temennya 
gimana tuh? 

Temennya AL?  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Ya AL kalo sama temen-
temennya gimana? 

Temen-temennya kan 
juga temen saya, jadinya 
ya enak aja mba sahabat 
soalnya kan jadinya 
menyatu gitu to mba, 
apa-apa saling bantu kalo 
pinjem duit dikasih.  

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Apa AL ini bisa terbuka 
sama temen-temen 
dekatnya? 

Tergantung sih mba, kalo 
temen jauh ya nggak 
terbuka tapi kalo temen 
dekat kayak saya gini tiap 
hari ketemu, tiap minggu 
ketemu jadinya terbuka 
sama saya. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kalo yang kamu tau kalo 
AL ketemu sama orang 
baru sikapnya dia 
gimana? 

Dia pendiem, humble tapi 
sebenarnya dia itu perduli 
walaupun itu orang yang 
dia baru kenal.   

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi yang kamu tau dia 
sulit nggak sih buat 
menerima orang baru? 

Gampang mba, soalnya 
dia tu orangnya tu ingin 
mencari teman banyak ya 
mba, ingin bergaul, ingin 
menambah wawasan, 
menambah pengalaman 
dengan teman barunya 
yang mempunyai skill 
yang baru gitu. 

PD3 
dan 
PD5 

Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Terus kalo menurut 
kamu, menurut 
pandanganmu AL tu 
orang yang kayak 
gimana sih AL ini? 

Pertama dia baik, dia 
ceria, dia rajin sholat, 
rajin menabung, dan 
sering membantu teman. 
Ya contohnya waktu 
kemaren ya, kemaren tu 
saya kehabisan bensin 
mba. Dia rela ngejemput 
saya jam dua belas 
malam, dari simpang lima 
ke rumahnya itu jaraknya 
kira-kira tu lima kilo mba. 
Dia rela menjemput saya 
untuk menolong saya, 
demi uang sepuluh ribu 
untuk beli bensin.   

PD3 
dan 
PD5 

Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Jadi menurutmu AL 
orang yang mau 
berkorban buat teman 
gitu ya? 

Iya.  Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Emm sering nggak sih AL 
ngeluh gitu sama kamu? 

Kalo ngeluh sih itu 
masalah apa ya masalah 
hobinya dia sih kalo soal 
ngeluh, kalo masalah 
keluarga sih dia udah 
nggak ngeluh lagi. 

PD2 Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Tapi waktu awal-awal 
sempat dia ngeluh? 

Ya kalo itu sih wajar sih 
mba, ngeluh pasti. 

 Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

Dan terakhir ni, emm 
pernah nggak sih kamu 
tau AL melakukan hal 
yang nggak seharunya 
AL lakukan karena dia 
emm buat melampiaskan 
stresnya, tekanannya 
gitu? 

Pernah mba.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Apa itu? Waktu itu, waktu pertama 
kali orangtuanya 
berpisah AL pergi ke 
pantai sendirian. Dia 
membawa pancing 
malam-malam, nggak tau 
dia membawa pancing  
untuk apa nggak tau. 
Masalahnya dia tidak 
membawa umpan mba 
tapi membawa pancing. 
Di saat itu saya tau, saya 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 
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apa ikuti dari belakang 
gitu lo mba. 

Oh kamu mengikutinya 
dari belakang? 

Iya, soalnya dia tu 
sahabat baik saya jadi 
saya nggak tega kalo 
ninggalin dia sendirian 
malem-malem ke pantai 
lagi mba. Akhirnya, saya 
buntutin tuh terus dia 
ngelihat aku “kamu 
kenapa di sini Cup?” “la 
kamu kenapa kok bawa 
pancing tapi nggak bawa 
umpan?” “waduh saya 
lupa, aku tu mau mancing 
tapi lupa bawa umpan.” 
“wah kamu tu mungkin 
nganu Al tertekan 
masalah keluargamu itu.” 
“ iya Cup saya sedih 
banget Cup, makannya 
aku ini bingung mau 
ngapain ni ke pantai 
juga.” “udah Al mending 
kamu duduk di 
sampingku aja, kita 
minum kopi bersama.” 
“iya Cup, makasih kamu 
udah mengertiin aku.” 
“iya Al sama-sama.”  

 - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

- Hubungan 
dengan subjek.  

Jadi, perilaku yang nggak 
harusnya AL lakuin 
menurutmu itu ya? 

Iya, dia bingung saking 
bingungnya dia mau 
mancing tapi nggak bawa 
umpan tu lo mba. Kasian 
saya ngeliatnya.  

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

Oke, emm perilaku yang 
lainnya mungkin yang 
lebih menyimpang gitu 
pernah kamu tau? 

Enggak sih mba, cukup 
itu. 

PD2, 
PD3, 
dan 
PD4 

Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Enggak? Cukup itu aja ya 
berarti? 

Iya.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Oke, terimakasih atas 
wawancaranya. 

Iya sama-sama mba.   
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LAMPIRAN G 

 

LAMPIRAN DATA SUBJEK D 

1. Hasil Observasi 

A. Kesan umum subjek: D terbilang  berpenampilan rapi. 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. 

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

dan terlihat bersih juga rapi. 

B. Tabel observasi. 

No. Perilaku Penyesuaian Diri 
yang Nampak 

Ya Tidak Keterangan 

 Persepsi yang akurat terhadap 
realita : 

   

1. Cerita yang dikatakan oleh subjek, 
serupa dengan cerita yang 
dikatakan oleh orang-orang terdekat 
subjek. 

X  Hanya terdapat sedikit 
perbedaan cerita saja. 

 Individu yang mampu bertahan di 
bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan : 

   

2. Meski subjek menangis maupun 
kesal ketika menceritakan kisah 
perceraian orangtuanya, namun 
subjek tetap bersedia untuk 
melanjutkan ceritanya. 

X  D masih merasa sangat 
kesal dengan ayahnya 
dan sempat menangis 
ketika menceritakan 
kisah perceraian 
orangtuanya, namun D 
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masih bersedia untuk 
melanjutkan bercerita. 

3. Subjek tidak mengalihkan 
pandangan dan wajahnya dari 
peneliti, meski peneliti menatap 
wajah dan mata subjek ketika 
bercerita. 

X   

 Individu mampu memandang 
dirinya sebagai pribadi yang 
positif : 

   

4. Ketika bercerita, subjek lebih sering 
mengarahkan pandangan dan 
wajahnya ke arah peneliti daripada 
ke arah objek lain. 

X  Ketika berbicara, 
sesekali mata D melirik 
ke arah kanan D namun 
intensitasnya lebih 
sering berbicara 
dengan memandang 
peneliti. 

5. Subjek tidak menundukkan 
wajahnya ketika bercerita. 

X   

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

   

6. Subjek tidak tersenyum ketika 
subjek berkata ia merasa sedih. 

X  - D mengatakan bahwa 
ia merasa sedih atas 
perceraian 
orangtuanya, D pun 
bercerita sampai 
menangis. 

- D mengatakan masih 
merasa sangat kesal 
dengan ayahnya, D 
pun menunjukkan 
raut wajah yang 
sangat sinis ketika 
bercerita tentang 
ayahnya. 

- D mengatakan 
merasa kesal atas 
perceraian 
orangtuanya, D pun 
bercerita dengan 
beberapa kali 
menunjuk-nunjuk 
dengan hentakan ke 
arah dadanya. 
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7. Ketika bercerita, subjek tidak 
tertawa maupun menangis hingga 
sampai membuat orang-orang di 
sekitar subjek melihat ke arah 
subjek. 

X  Ketiga hal tersebut 
diekspresikan oleh D 
tidak secara berlebihan, 
karena tidak membuat 
orang-orang di sekitar D 
sampai beralih 
memperhatikan ke arah 
D. 

 Individu memiliki interpersonal 
yang baik dan mampu menjalin 
interaksi yang baik : 

   

8. Ketika di wawancara oleh peneliti, 
subjek menjawab pertanyaan tidak 
sembari melakukan aktivitas lain 
(misal bermain gadget, makan, dan 
lain-lain). 

X  Meskipun lelah selepas 
pulang bekerja, posisi 
duduk D ketika 
diwawancarai tetap 
duduk dengan tegak 
dan hanya sedikit 
menyandarkan 
punggungnya ke kursi. 

9. Dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti, subjek 
seringkali mengucapkan kata 
“emm” maupun “tidak tahu”. 

X  - D memberikan 
penjelasan dan 
informasi tambahan 
pada jawaban-
jawaban yang 
diberikannya. D 
sangat responsif 
dalam wawancara. 

- D tidak terbata-bata 
maupun kebingungan 
dalam 
menyampaikan 
jawabannya. 
Jawaban yang 
disampaikan D 
tampak jelas dan 
lugas. 
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2. Tabel Verbatim Subjek Penelitian 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke kita mulai 
wawancaranya ya. Bisa 
disebutkan dulu 
identitasnya mulai dari 
nama, usianya berapa? 

Nama saya D, emm umur 
saya dua puluh tahun. 
Alamat saya di 
Gayamsari, Beruang 
Raya. Pekerjaan saya 
saat ini mahasiswa. 

 Identitas subjek. 

Selain mahasiswa saat 
ini, apakah ada aktivitas 
lain yang dierjakan? 

Emm ada sih freelance 
gitu, yaa buat cari-cari 
uang tambahan kak. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Kalo boleh tau, freelance-
nya apa ya? 

Emm di toko baju kak 
deket rumah, jadi kasir di 
sana. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh gitu, sudah berapa 
lama? 

Kira-kira baru jalan tiga 
sampe empat bulan ini sih 
kak. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Emm itu memang D 
sudah biasa freelance 
kerja gitu? 

Ya sebenernya udah dari 
lama sih kak sejak saya 
SMA juga saya sudah 
kerja freelance, cuman 
dulu sih masih yang buat 
seneng-seneng aja jadi 
nggak dalam jangka waktu 
yang lama. Dulu 
freelance-nya juga masih 
di toko-toko kecil kak 
kayak toko jaga-jaga 
warung buat 
nambah..juga jaga warnet 
kayak gitu, kalo sekarang 
insyaAllah sih pinginnya 
juga ya nyari yang lebih. 
Sekarang soalnya 
kehidupan juga emm apa 
namanya kak.. 
kehidupannya kan 
otomatis kebutuhannya 
bertambah, nah..  

PD1 
dan 
PD3 

Aktivitas subjek 
sehari-hari. 
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Alesannya D sendiri buat 
nyari-nyari kerja, nyambi-
nyambi kerja gitu kenapa 
ya? 

Emm soalnya emang 
belum lama ini kak apa.. 
kebetulan emang 
orangtua saya udah nggak 
bareng lagi, udah divorce 
gitu sekitar lima bulan 
yang lalu jadi otomatis 
kehidupan saya berubah, 
kehidupan keluarga saya 
berubah, kehidupan 
ekonomi keluarga saya 
berubah karna ayah saya 
yang jadi tulang punggung 
keluarga saya, dimana ibu 
saya cuma ibu rumah 
tangga, nggak bisa 
mencukupi kebutuhan 
keluarga saya.  Kebetulan 
saya juga anak pertama, 
adik saya dua, jadi 
otomatis mau tidak mau 
saya harus membantu ibu 
saya membiayai 
kehidupan keluarga kami 
saat ini kak. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

Sikap subjek dalam 
menyikapi dan 
memaknai 
perceraian orangtua 

Terus kalo boleh tau, 
emm ini berarti D ikut 
sama siapa ya ayah atau 
sama ibu? 

Sama ibu kak di 
Semarang iya. 

  

Sama ibu di Semarang.. 
ayah sudah tidak di 
Semarang? 

Enggak, kebetulan ayah 
sekarang di tempat 
tinggalnya ayah di Jawa 
Timur kak, di Jember, di 
Surabaya di sana. 

  

Maaf ni kalo nanti saya 
harus tanya-tanya yang 
mungkin emm itu privasi 
dari kamu. Maaf kalo nanti 
ada pertanyaan-
pertanyaan yang 
menyinggung ya.. 

Iya.   

Nah ini saya mau tanya, D 
sendiri tau nggak kenapa 
alasannya kok sampe 
orangtuanya bercerai? 

Alasan yang saya tau, 
emm karna ayah saya ada 
main sama wanita lain 
kak. Jadi itu memang 
kejadiannya bukan sekali, 
dua kali lagi tapi udah 
berkali-kali kejadian 
seperti itu. Pertamanya 
yang tau justru malah 
tetangga-tetangga sekitar 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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rumah saya, tetangga 
rumah saya tu yang tau 
kalo ayah saya tu main 
sama SK.. ya sama SK, 
waktu itu mamah saya 
masih cuman denger-
denger dikasih tau sama 
tetangga.  

Masih belum percaya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heem masih belum 
percaya karna emang 
belum ada buktinya. Lalu 
pada suatu hari saya tu 
mendengar telfon ayah 
saya tu berdering, gitu to 
kak terus karna mamah 
saya kan emang kudet ya 
maksutnya dalam artian 
nggak terlalu bisa 
mengoperasikan 
handphone-
handphonejaman 
sekarang yang udah 
canggih ayak gini. Nah 
terus akhirnya saya 
angkat telfonnya, mati kak 
telfonnya. Terus kok saya 
tu kok ya.. penasaran 
siapa yang telfon, saya 
buka lalu saya buka 
galerinya ayah saya. Nah 
saya buka galeri ayah 
saya, di situ saya lihat foto 
ayah saya sama orang 
lain, cewek lain yang 
dimana foto itu seperti 
menurut saya tidak pantas 
dilakukan oleh seorang 
laki-laki yang sudah 
berumah tangga. Lalu 
saya menceritakan hal 
tersebut ke ibu saya, saya 
tanya “mah, ini siapa kok 
foto sama bapak?” gitu. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

D menunjukkan fotonya? Saya menunjukkan 
fotonya.  

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

Tanpa sepengetahuan 
ayah? 

Tanpa sepengetahuan 
ayah saya. Waktu itu ayah 
saya di kamar mandi lagi.. 
lagi di kamar mandi gitu 
terus mamah saya hanya 
diem waktu itu. Diam, lalu 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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waktu ayah saya sudah 
selesai dari kamar mandi 
mamah saya langsung 
menanyakan hal itu kak 
“siapa wanita itu?”. Ayah 
saya tidak menjawab 
pertanyaan itu justru 
malah ayah saya marah, 
marah besar dan saat itu 
langsung HP-nya 
dibanting, saya pada saat 
itu langsung dilempar apa 
aja yang bisa dia ambil 
dilemparkan ke saya 
entah itu bantal, guling, 
bahkan sampe guci itu 
dilemparkan ke saya. 
Saya dipukuli pada saat itu 
karna saya yang 
menunjukkan foto itu ke 
ibu saya, otomatis kan 
ayah saya yang mengira 
bahwa saya yang 
menyebabkan hal itu 
terjadi. Mamah saya 
dibentak, mamah saya di 
caci-maki di situ, udah 
saya nggak kuat apalagi 
pada posisi itu adek saya 
masih kecil, masih ya 
masih umur yang menurut 
saya belum pantas untuk 
melihat kejadian seperti itu 
ya. Adik saya masih SMA 
sama satunya masih 
SMP, menurut saya tu 
sangat sangat tidak 
pantas untuk di lihat anak 
seusia mereka, saya di.. 
wah di wah kayak gitu 
pokoknya kak emm saya 
nggak bisa 
menjelaskannya hehe. 
Intinya pada saat itu saya 
bener-bener.. sakit hati 
sama ayah saya karna.. 
saya tau karna setelah 
respon ayah saya seperti 
itu berarti wanita itu adalah 
wanita simpanan ayah 
saya. Kalo emang ayah 
saya nggak ada hubungan 
apa-apa nggak mungkin 
ayah saya bertindak 
seperti itu, cukup 
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menjelaskan itu siapa tapi 
ternyata justru responnya 
kayak gitu jadi kan saya 
mikirnya oh berarti ayah 
saya ada main sama 
wanita ini. Waktu pas saya 
udah umur dua puluh 
tahun pada saat ini kan 
saya sudah mengerti ya 
kak maksutnya.. kok 
sampe ayah saya 
sikapnya seperti itu ya 
kan, lalu waktu itu apa 
mamah saya memutuskan 
buat.. bercerai pada saat 
itu. Kalo emang ayah saya 
nggak bisa meninggalkan 
wanita itu mamah saya 
minta cerai, tapi ayah saya 
masih.. mau apa namanya 
kak mencoba 
memperbaiki hubungan 
pada saat itu. Lalu saya 
sempet pindah ke 
Surabaya satu tahun.. 
pindah ke Surabaya sama 
orangtua saya, keluarga 
saya, adik-adik saya tapi 
posisinya waktu itu 
memang ayah saya 
berangkat duluan. Ayah 
saya berangkat duluan 
kesana karna saya kan 
harus ngurus surat 
pindahan adik-adik saya 
dulu, saya ngurus surat 
pindahan adik-adik saya 
waktu itu terus.. nyusul 
ayah saya ke Surabaya. 
Ternyata di Surabaya 
ayah saya udah kena 
cewek lain di sana kak. 
 

Emm berarti cepet banget 
ya? 

Cepet banget emang 
kejadiannya cepet banget 
karna memang kebetulan 
ceweknya yang ini tu.. dia 
kayak punya ilmu gitu lo 
kak, dia kayak dukun gitu 
lo dukun di sana, dukun 
pijet sih memang 
terkenalnya dukun pijet 
tapi dia kayak punya ilmu 
gitu lo kak. Kalo orang 
Surabaya kan katanya 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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emang terkenal sama hal-
hal yang kayak gitu, nah 
terus ayah saya kena di 
sana kena wanita itu, di 
sana pun saya dan adik 
saya sama saya tidak 
mendapatkan perlakuan 
yang pantas dari keluarga 
ayah saya. Jadi.. makan 
itu kita dibedain kak, 
lauknya tu beda.. lauknya 
tu ya sayur-sayur sisa 
kemaren. 
 

Yang dibedain tu antara 
keluargamu sama? 

Sama.. heem keluarga 
saya sama.. kan itu satu 
rumah itu kan nenek saya 
sama adiknya bapak saya, 
adiknya ayah saya itu di 
sana punya dua anak. Nah 
jadi tinggal satu rumah 
sama saya sama adik-adik 
saya. Nah itu kita 
diperlakukan dengan cara 
yang berbeda. Ya kayak 
itu ibarat makan aja, 
makan aja kita dibedakan 
lauknya juga. Kalo saya 
makan yang sisa 
kemaren, mereka makan 
yang hari ini. Nanti saya.. 
saya makannya sisa hari 
ini, mereka udah buat baru 
lagi. Jadi seperti itu terus 
kak, jadi saya 
diperlakukan 
sebagaimana tidak 
semestinya di sana. 
Dibedakan lah saya sama 
adik-adik saya. Saya juga 
mendapat perlakuan yang 
tidak.. adil dari ayah saya 
karna ayah saya juga 
jarang pulang ke rumah, 
jarang nemuin saya sama 
adik-adik saya, jarang 
nemuin mamah saya.. 
karna beliau lebih memilih 
tinggal di rumah 
perempuannya, seperti 
itu.   
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Padahal di situ ayahmu 
sebenernya tadinya 
pingin memperbaiki ya? 

Heem, padahal tadinya 
ingin memperbaiki.. tapi 
justru malah seperti itu, 
malah sama orang lain. Di 
sana pun setelah mamah 
saya mengetahui hal 
tersebut karna ayah saya 
kok jarang pulang 
kenapa.. ternyata ada 
wanita lain, bahkan wanita 
itu diajak kak ke rumah 
nenek saya.. ketemu 
saya, ketemu adik-adik 
saya, ketemu keluarga 
dari bapak saya, ketemu 
mamah saya. Di situ ayah 
saya mengenalkan bahwa 
dia itu calon istrinya, tanpa 
bilang sama mamah saya 
dulu. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

Padahal di situ ada kamu 
ada mamahmu? 

Iya, otomatis kan kaget ya 
kak maksutnya nggak ada 
omongan apa-apa.. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

Waktunya secepat itu ya? Heem, secepat itu bahkan 
itu satu bulan pindah ke 
sana gitu lo kak. Terus 
abis itu, mamah saya 
kaget di sana, mamah 
saya minta penjelasan 
kenapa kok bisa seperti 
itu, bukan suatu 
penjelasan yang di dapat 
tapi ya itu lagi kak.. 
kekerasan, maksutnya 
mamah saya dipukul, 
mamah saya di.. saya di 
situ cuma bisa nangis, 
adik-adik saya juga bisa 
nangis, cuma bisa bilang 
“udah pak, udah pak, udah 
pak!” gitu.. karna kita 
nggak tega ngeliat mamah 
digituin akhirnya saya 
sama mamah saya 
berpikiran untuk balik lagi 
ke Semarang. 

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

Emm itu reaksi nenek 
kamu melihat kejadian itu 
gimana? 

Keluarga ayah saya tu 
kayak dibuat jadi nggak 
suka juga gitu lo kak sama 
saya, sama.. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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Dibuat sama ceweknya 
itu? 

Inggih, iya.. dibuat nggak 
suka gitu lo. Jadi mereka 
pun juga.. melihat hal 
tersebut itu respon 
mereka biasa aja, nggak 
yang mencoba melerai 
atau gimana.. 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 

Nggak menolong untuk 
menyelesaikan gitu ya? 

Iya, iya.. nggak menocba 
nolong atau gimana tu 
enggak, ya mereka 
bersikap biasa aja.. 
bahkan ada yang sampe 
nggak maksutnya tiba-tiba 
langsung pergi dari 
ruangan tersebut, 
meninggalkan ruangan 
tersebut juga ada. Seperti 
itu kejadiannya, terus 
akhirnya saya bilang sama 
mamah saya “udah mah 
pulang aja ke Semarang!”. 
Waktu mamah saya 
pulang ke Semarang 
ternyata ayah saya 
mengurus surat cerai, 
surat cerai di Jawa Timur 
tapi.. tapi kan kalo surat 
cerai itu setau saya harus 
ada dua belah pihak ya 
antara si..   

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

Laki-laki dan perempuan.. Heem.. si perempuannya 
harus datang kan ke 
pengadilan. Ternyata 
bapak saya itu 
menganggap mamah 
saya hilang, dalam artian 
kan ditanyain dari 
pengadilan.. orangtuanya 
kemana eh apa namanya 
istrinya kemana kok 
sampe menuntut cerai tu 
kenapa.. apa ayah saya 
bilangnya mamah saya tu 
hilang nggak pulang-
pulang, nggak 
menghidupi, nggak 
ngurusi anak-anaknya.. 
akhirnya mau minta cerai 
aja, seperti itu. Nah saya 
kan tau..saya tau hal 
tersebut, saya langsung 
bilang sama mamah saya. 
Saya gimana caranya 

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 
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saya bisa ngontak mamah 
saya di Semarang, karna 
posisi itu memang saya 
ditinggal dulu kak di sana. 
Saya nggak boleh ikut 
mamah saya pulang ke 
Semarang sama bapak 
saya. Bapak saya bilang 
“nanti kamu pulang tak 
anter”, tapi.. 

Itu sama adik-adikmu? Enggak, adik dua ikut 
mamahku pulang ke 
Semarang.. saya ikut 
bapak saya di sana, di 
Surabaya. Terus habis itu 
gimana caranya saya 
ngontak mamah saya di 
Semarang, akhirnya saya 
bisa lewat tetangga saya, 
satu tetangga saya yang 
satu sekolahan kan dulu, 
satu.. satu ya sekolahan di 
sana ya. Kan saya di sana 
tu saya sempet menimba 
ilmu, di sana saya sempet 
menimba ilmu terus habis 
itu saya telfon di rumah 
teman saya itu saya telfon 
mamah saya, mamah 
saya langsung datang ke 
Jember.. mendatangi 
pengadilan yang didaftari 
oleh ayah saya itu untuk 
mengurus perceraian. 
Terus akhirnya.. di tolak 
kan, di tolak di sana terus 
akhirnya mamah saya 
ngajak saya pulang ke 
Semarang dalam arti.. itu 
pun juga dipersulit kak di 
sana, yang dan apalah 
apalah maksutnya ada aja 
alasan dari sana tu yang 
nggak ngebolehin saya 
sama mamah saya pulang 
ke Semarang, karna 
mungkin memang..  

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 
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Kamu aja atau sama 
mamahmu? 

Sebenernya yang di itu 
cuman saya gitu lo kak, 
heem maksutnya diaboti 
gitu lo maksute sing 
diaboti di sana biar saya 
ikut bapak saya nggak ikut 
mamah saya semua gitu lo 
tapi.. ya saya nggak mau, 
saya an udah tau kelakuan 
bapak saya kayak gitu ya 
mau sampe kapan.. kayak 
gitu bapak saya udah 
nyakitin mamah saya 
kayak gitu ya saya 
takutnya nanti kalo malah 
dia juga menyakiti saya 
kayak gitu to, terus habis 
itu saya ikut mamah saya 
aja ke Semarang. 
Akhirnya, mamah saya 
mengurus perceraiannya 
di Semarang gitu kak. 

 - Dinamika 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

Emm terus akhirnya? Yaudah akhirnya cerai, 
bisa cerai.. sampe 
sekrang pun saya juga 
sudah tidak menjalin 
komunikasi lagi apapun 
dalam hal apapun sama 
ayah saya. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

Sama sakali tidak ada 
komunikasi? 

Sama sekali. Saya bahkan 
juga nggak pernah ketemu 
ayah saya selama.. 
terakhir saya di Surabaya 
itu sampe saat ini, sampe 
detik ini saya, adik-adik 
saya, mamah saya sama 
sekali nggak pernah 
ketemu sama ayah saya.. 
dan nggak pernah yang 
namanya telfon beliaunya 
telfon atau menanyakan 
kabar kita di sini, nggak 
sama sekali. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

Mendatangi kalian gitu 
juga tidak? 

Enggak sama sekali, 
bahkan menafkahi mamah 
saya, adik-adik saya 
nggak ada kak. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Dari awal perceraian itu? Dari awal, terakhir bahkan 
waktu.. waktu mamah 
saya pisah yang mamah 
saya di Semarang, bapak 
saya di Surabaya itu 
bapak saya sudah nggak 
menafkahi mamah saya, 
udah nggak mengirim 
uang buat adik-adik saya 
sekolah adik-adik saya 
enggak. Semuanya udah 
lepas dari ayah saya 
sampe sekarang kak. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

Untuk sebelum ada 
masalah itu yang.. maaf 
papah kamu ketahuan 
selingkuh, apakah sikap 
papah kamu sebelumnya 
baik-baik aja? 

Kalo sebelum ketauan 
selingkuh itu, ayah saya tu 
emang sering jarang 
pulang ke rumah.. tapi 
memang karna pekerjaan 
ayah saya, saya kira 
emang seperti itu emang 
sering luar kota.. emang 
sering luar kota jadi jarang 
pulang ke rumah. 
Sekalinya pulang ke 
rumah, itu juga sebentar 
kayak cuman mandi, 
makan, tidur sebentar 
habis itu udah berangkat 
lagi, nanti pulang dua 
sampe tiga hari.. kayak 
gitu dan kebetulan waktu 
itu kan emang keadaan 
ekonomi keluarga saya tu 
lagi terpuruknya waktu 
apa namanya ayah saya 
mau ketauan selingkuh itu 
emang.. kok kebetulan 
keadaaan keluarga 
ekonomi saya tu emang 
lagi turun-turunnya gitu lo 
kak. Ayah saya punya 
hutang dimana-mana, 
punya pinjem uang di 
temennya mungkin nggak 
dalam jumlah yang sedikit 
sampe bahkan rumah 
saya tu malam-malam 
didatangin orang cuma 
buat minta uang, dalam 
artian ya itu to buat 
ngelunasin hutangnya. 
Bahkan pernah sampe TV 
saya tu diangkut kak 
padahal TV tu saya beli 
sama mamah saya dalam 
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artian “yaudah mah nyicil, 
itu aku tak kerja kita nyicil” 
soalnya kan emang 
kebetulan TV yang lama tu 
emang udah.. udah jaman 
dulu terus saya punya 
pikiran sama mamah saya 
kasian adik-adik saya 
nggak punya hiburan di 
rumah terus saya “udah 
mah kecil-kecilan 
nggakpapa nyicil bareng” 
saya bilang gitu. Lah 
ternyata justru itu diambil 
sama renternir buat 
jaminan.. itu TV, terus 
pernah juga motor juga 
pernah itu juga kejadian. 
Bahkan motor ayah saya 
tu sempet di jual buat 
ngasih uang ke wanitanya 
yang SK itu.  

Itu berarti ayahmu nggak 
cerita sama keluarga ya 
kalo ada hutang sana 
sini? 

Enggak, mamah saya 
nggak tau. Tiba-tiba kan 
datang ke rumah, gedhor-
gedhor kayak nggak 
sopan tamu nggak sopan 
gitu kan kalo renternir 
dateng, terus siapa.. 
ternyata itu menjelaskan 
kalo nyari ayah saya, 
“ayah saya nggak di 
rumah” gitu, “bohong !” 
gitu lah intinya, “bener 
nggak ada di rumah” 
ngono terus.. “ibunya 
ada?” gitu terus ketemu 
mamah saya akhirnya dia 
menjelaskan kalo ayah 
saya punya uang eh 
punya utang sejumlah 
sekian di bank ini belum 
pernah.. nyicilnya telat gini 
gini gini lah. Nah terus 
akhirnya ya itu.. 

  

Itu tapi sebelum.. itu kan 
tadi mendekati ketauan 
selingkuhnya itu ya berarti 
kan sudah ada rumor-
rumor kalo ayahmu 
selingkuh gitu ya? 

Heem..   
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Maksut saya kalo 
sebelum ada rumor-rumor 
itu sikapnya ayahmu 
gimana sama keluarga? 

Kalo sikapnya sih masih 
biasa aja kak, cuma 
emang itu tadi yang saya 
bilang jarang pulang, jadi 
jarang pulang ya.. 

  

Tapi sudah kekerasan 
gitu sudah sering 
dilakukan? 

Kalo kekerasan, paling 
kalo nggak.. kalo dianya 
lagi emosi aja sih kak 
maksutnya mungkin 
suntuk karna pekerjaan, 
karna capek mungkin jadi 
emosi.. emosional. 

  

Sampe.. maksutnya 
sampe ngelempar-
ngelempar gitu? 
 

Iya sampe.. iya..   

Berarti kayak maksutnya 
emosi yang dilakukan 
sama ayahmu waktu 
ketauan itu sudah biasa 
dilakukan? 

Iya.. heem, cuman kan 
emang kalo itu.. ya 
dilakukan tapi nggak 
sering tergantung 
kondisinya psikologisnya 
beliau gitu lo kak kalo 
emang lagi capek ya 
marah-marah kaya gitu. 

  

Cuma kalo pas waktu 
ayahnya D ngelempar-
ngelempar itu, D 
ngelihatnya kaget atau 
gimana gitu? 

Kalo kaget ya jelas kaget 
karna saya.. saya rasa kan 
responnya nggak akan 
seperti itu gitu lo kak karna 
itu kan saya cuma tanya 
ini siapa gitu, kalo emang 
mungkin saudara atau apa 
harusnya kan responnya 
nggak seperti itu ya saya 
kaget, langsung reflek 
ayah saya banting HP, 
nggak menjelaskan itu 
siapa langsung banting 
HP, marah-marah, saya di 
lempari, saya dipukuli, 
mamah saya dipukuli.. 
seperti itu lah kejadiannya 
terus dia melempari apa 
aja yang bisa dia ambil, 
dia lempar, dia banting 
semuanya, rumah saya 
juga di acak-acak 
pokoknya dia hawane dia 
marah besar pada saat itu, 
ya saya kaget otomatis.. 
kok kayak gitu responnya 
gitu lo. Kalo lihat ayah 
saya marah atau kayak 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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gitu memang sudah bukan 
hal yang aneh buat saya 
ya tapi kan.. melihat 
respon dari apa yang 
ditanyakan mamah saya 
ke bapak saya tentang 
foto itu kan jadi bikin kaget 
saya lho kok kayak gitu 
responnya, kalo emang 
nggak punya hubungan 
apa-apa ya harusnya 
nggak harus kayak gitu to 
responnya tapi justru.. itu 
yang terjadi ya itu sih yang 
bikin saya kagetnya tu di 
situ, terus saya sampe 
dipukuli lebih.. lebih lebih 
apa ya namanya tu banter 
ya, lebih banter, lebih 
keras dibanding kalo saya 
dimarahi karna saya nakal 
atau karna saya pulang 
malem main gitu, tu lebih.. 
lebih ngerasa aja jadi saya 
kaget aja maksutnya kok 
bisa seperti itu gitu lo ayah 
saya.  
 

Pertama kali D tau 
permasalahan itu yang D 
rasakan apa? 

Kecewa sih kak, 
maksutnya.. ya kecewa 
aja maksutnya laki-laki.. 
saya emang sebenernya 
kan memang belum 
pernah maksutnya kenal 
ya kenal laki-laki ya sama 
temen-temen biasa, 
cuman dulu saya 
menganggap bapak saya 
tu adalah sosok yang 
bertanggung jawab, yang 
bisa menghidupi 
keluarganya, sayang 
sama keluarganya, 
mengayomi keluarganya 
tapi justru sosok yang 
saya idolakan, yang saya 
bangga-banggakan itu 
justru melukai hati wanita 
yang sangat saya sayangi. 
Saya tu sangat kecewa di 
situ bahwa kenapa gitu lo 
mamah saya sudah 
kurang apa maksutnya.. 
ya saya nggak tau 
kekurangan mamah saya 

PD1 
dan 
PD5 

- Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap subjek dalam 
menyikapi dan 
memaknai 
perceraian 
orangtua. 
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dari segi sudut pandang 
ayah saya cuman setau 
saya mamah saya sudah 
menjadi ibu yang baik, 
menjadi istri yang baik 
untuk ayah saya, untuk 
kami, untuk saya dan adik-
adik saya tapi ternyata hal 
itu belum bisa 
memberikan kepuasan 
tersendiri untuk bapak 
saya sampe pada 
akhirnya bapak saya bisa 
kena cewek lain kayak gitu 
kan.. berarti emang ada 
mungkin kebosanan atau 
hal apa yang membuat 
ayah saya sampe tega 
berani menodai 
pernikahan yang sudah 
berjalan hampir 21 tahun, 
punya anak tiga ya gitu 
kan. Ya saya yang saya 
sangat rasakan ya saya 
kecewa, kecewa dan.. ya 
waktu itu saya sangat 
sangat terpuruk dengan 
hal-hal itu ya, dengan 
kejadian itu saya karna 
saya anak pertama, apa 
yang harus saya jelaskan 
sama adik-adik saya di 
saat adik saya tanya 
bapak kemana nggak 
pernah pulang, saya 
nggak tau harus jawab 
apa, mamah sama bapak 
kenapa kok nggak pernah 
satu rumah lagi, saya 
nggak tau harus jawab 
apa.. tetangga-tetangga 
saya juga tanya kok bapak 
saya nggak pernah pulang 
kenapa, saya juga nggak 
tau harus bilang apa karna 
ya saya malu.. saya malu, 
saya malu kok keluarga 
saya kayak gitu. Terus 
akhirnya saya pelan-pelan 
coba menjelaskan ke adik-
adik saya ya kalo mamah 
sama bapak udah nggak 
bareng lagi karna emang 
satu dan lain hal, karna 
ketidak cocokan ya 
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namanya rumah tangga 
itu pasti ada masalah, 
ada.. ya kayak gitu ya 
mamah nggak sama 
bapak nggak bisa 
menyelesaikan masalah 
jadi mending berpisah 
daripada harus diteruskan 
tapi tidak saling 
menyayangi satu sama 
lain. Saya hanya bisa 
menjelaskan itu ke adik-
adik saya sampe.. karna 
saya berpikir nanti kalo 
mereka sudah besar 
mereka pasti sudah bisa 
mikir sendiri kenapa kok 
orangtuanya tidak tinggal 
satu rumah, kenapa 
orangtuanya tidak bisa 
bersama lagi, dengan 
berjalannya waktu saya 
rasa mereka pasti bisa 
mengerti.. cuman waktu 
itu saya menjelaskan ya 
seperti itu saya 
menjelaskannya ke adik-
adik saya.  
 

Di situ posisimu kecewa 
banget sama ayahmu? 

Ya saya kecewa sekali.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Tapi itu kan sempet tadi 
ada pembicaraan bahwa 
bapak sempat mau 
memperbaiki hubungan, 
itu D tau kan? 

Iya waktu itu saya tau 
karna kenapa kan saya 
tanya-tanya, saya 
tanyakan ke mamah saya 
“lho mah kenapa kok kita 
harus pindah ke Surabaya 
jauh..”. Waktu itu saya 
juga mikirnya jauh dari 
temen-temen saya, saya 
di sana mau ngapain saya 
juga nggak tau, terus 
akhirnya mamah saya 
bilangnya karna di sana 
kan deket sama 
keluarganya bapak saya 
jadi mamah saya mikirnya 
tu biar bapak saya lebih 
bisa berhati-hati dalam 
bertindak gitu lo kan ada 
nama orangtuanya yang 
dia bawa di sana.. tapi 
justru malah hal 

 Dinamika perceraian 
orangtua. 
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sebaliknya yang terjadi, 
seperti itu. Jadi belum 
sempat memperbaiki, 
malah ayah saya udah 
kena sama orang lain gitu 
kak. 

Terus kemudian.. berarti 
gini maksutnya ketika D 
tau bapak sempat mau 
memperbaiki kesalahan, 
ada timbul rasa senang 
kah? 

Kalo seneng.. ya belum 
seneng, belum terlalu 
seneng karna memang 
karna kejadian yang 
sebelumnya to kak itu tu 
saya masih trauma ya, 
masih kepikiran. Jadi saya 
waktu pindah ke surabaya 
juga saya mikirnya tenan 
apa endak, bener apa 
enggak ayah saya akan 
memperbaiki sikapnya 
gitu lo. La terus akhirnya.. 
ya saya nggak ya nggak 
seneng, ya seneng tapi ya 
nggak terlalu banyak 
berharap dengan 
pernyataan ayah saya 
yang akan memperbaiki 
keadaan, seperti itu kak.  

 Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

Terus kemudian akhirnya 
D tau kenyataannya 
bahwa berbalik dari 
omongan bapak, 
perasaan D? 

Bukan kecewa lagi kak, 
tapi saya udah benci. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 



255 
 

 

Jadi benci? Ya maksutnya kayak udah 
kayak.. bener-bener 
males gitu lo kak mungkin 
yaudah kayak nggak ada 
respeknya lah meskipun 
ya bagaimana pun dia 
tetep orangtua saya, 
cuman kalo misalkan 
respek udah.. udah kayak 
hilang rasa perduli saya 
sama beliau. Entah itu 
dosa atau enggak tapi 
emang yang saya rasain 
seperti itu. Kalo misalkan.. 
ditanya “lha engko nek 
bapakmu di sana sakit 
gimana nggak ada yang 
ngurusi, nggak ada yang 
ngrumat?”, ya saya la dulu 
dia juga nggak ngurusi 
saya, nggak ngurusi adik-
adik saya kok yaudah to. 
Berarti kan ini buah dari 
hasil perbuatan dia.. gitu 
lo, jadi saya udah.. udah 
males, udah nggak pingin 
tau, udah yowes lah 
terserah, bahkan ada 
yang sampe tanya.. kan 
adik saya kebetulan juga 
cewek-cewek, otomatis 
kan yang akan 
menikahkan ayah saya, ya 
saya bilang ya kalo misal 
kayak gitu kan di.. 
diwalikan bisa, diwalikan 
sama di pengadilan bisa. 
Pokoknya.. saya selalu 
menjawab hal-hal yang 
kayak nggak.. kayak gitu 
lah maksutnya males jadi 
kayak nggak pingin 
disangkut-pautkan lagi 
sama beliau gitu lo.   
 

 - Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sampe sekarang pun? Sampe sekarang, bahkan 
kalo ditanyain karna 
memang kan saya nggak 
pernah ketemu bapak 
saya. Saya ditanyain, 
nggak pingin ketemu apa 
nggak pingin niliki, nggak 
pingin nengok e sana.. 
saya selalu yang enggak, 
nggak sama sekali nggak 

 - Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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ada rasa, bahkan.. 
terakhir berita tu kan karna 
mamah saya masih ada 
kontak sama salah satu 
tetangga tapi udah seperti 
saudara di sana, itu 
memang dikasih tau kalo 
bapak saya tu kena stroke 
ringan, kena stroke ringan 
saat ini terus kondisinya 
sekarang jadi kurus kayak 
gitu terus.. ya yang saya 
rasakan pada saat saya 
mengetahui itu, nggak ada 
respek kayak terserah 
kayak nggak pingin lihat 
gitu lo kayak yowes lah 
karepmu aku tu udah.. 

Sampe sekarang? Sampe sekarang, aku 
udah nggak pingin tau 
kayak yowes lah 
sembarang, terserah gitu 
lo.. bahkan kalo ditanya 
nggak pingin telfon 
bapakmu, mamahku 
kayak gitu maksutnya 
yang.. ya mamah saya 
menanamkan bahwa 
bagaimana pun dia tetep 
orangtuamu meskipun dia 
yang membuat keluarga 
seperti ini nek nggak ada 
dia nggak ada kamu. 
Mamah saya selalu 
menanamkan hal itu.. ya 
saya sadar, saya tau 
cuman kok dari hati saya 
pribadi, saya udah.. udah 
nggak pingin gitu lo, udah 
kayak yowes lah karna 
saya juga mikirnya ya 
kayak gini tetep gara-gara 
dia gitu lo, keluarga saya 
jadi kayak gini gara-gara 
dia. 

 - Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sampe sekarang pun 
berarti D nggak ada apa 
ya emm action, nggak ada 
tindakan untuk mencoba 
menghubungi bapak, 
mencari bapak? 

Enggak sama sekali.  - Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Ketemu sama bapak? Enggak sama sekali.  - Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Sama sekali nggak mau? Enggak mau.  - Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Bencinya berarti masih 
kerasa banget ya? 

Hehe ya nek ya bencinya 
tu masih kerasa, 
maksutnya udah.. udah 
bisa menerima keadaan 
keluarga saya yang saat 
ini, saya udah bisa 
menerima orangtua saya 
bercerai saya udah bisa 
menerima cuman emang 
kalo dari dalam hati saya, 
saya jadi benci, jadi 
kayak.. kok gitu to apa 
mungkin jadi.. jadi 
mempengaruhi sudut 
pandang saya juga kak, 
apa semua cowok tu 
kayak gitu gitu lo, apa 
semua cowok tu kayak 
gitu tidak bisa hanya 
cukup dengan satu wanita 
atau mereka harus cari 
wanita-wanita lain yang 
bisa memberikan 
kepuasan-kepuasan lain 
gitu lo. Ya itu menjadi 
mempengaruhi sudut 
pandang saya juga kak. 

 - Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Terhadap laki-laki? Iya.   

Sampe sekarang pun 
masih berpikiran seperti 
itu? 

Ya cuman ya semakin ke 
sini kan kita semakin bisa 
berpikir lebih dewasa ya, 
masih berpikiran seperti 
itu tapi tidak mendominasi 
lagi sih kak. 

PD1 
dan 
PD4 

Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

 

Cuma masih ada ya? Masih ada.. iya.  Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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Emm gini.. terus aku mau 
nanya ni, D sendiri 
ngerasa nggak ada 
perubahan sikap yang D 
rasain sebelum orangtua 
bercerai dalam arti 
sebelum D tau masalah ini 
sampe akhirnya sekarang 
udah bercerai, D ngerasa 
nggak , sadar nggak ada 
sikap-sikap D yang 
berubah? 

Saya ya kalo perubahan 
sikap mungkin karna 
kejadian itu kan bisa 
menimbulkan apa ya 
kayak stres gitu ya kak ya, 
secara mental saya 
nggak.. saya nggak 
pernah berpikir atau 
terpikirkan hal ini terjadi 
dalam kehidupan saya. 
Saya nggak pernah 
terpikir itu jadi perubahan 
yang saya rasakan saya 
lebih cenderung menjadi 
pemberontak dalam diri, 
jadi kayak misalkan jadi 
mamah saya bilang 
enggak, semakin saya 
dilarang semakin saya 
bilang.. semakin saya 
lakuin. Jadi saya.. karna 
dulu saya termasuk yang 
nurut apalagi kalo 
dibilangin sama bapak 
saya, saya tu nurut gitu lo 
kak maksutnya “jangan 
kayak gini, anak cewek tu 
nggak boleh kayak gini!” 
saya masih mendengar. 
Sekarang, mau orang 
ngomong kayak gini saya 
kalo menurut saya itu bisa 
buat saya seneng, bisa 
bikin saya nggak.. nggak 
stres, nggak galau ya saya 
lakuin tapi masih dalam 
hal-hal yang positif ya kak 
nggak sampe yang apa 
narkoba lain-lainnya 
enggak, cuman kalo 
emang kayak misalkan 
pulang malem itu kan 
mamah saya khawatir 
jangan pulang malem, ya 
semakin saya dilarang 
malah saya semakin 
malem saya pulangnya. 
Jadi saya.. jiwanya jadi 
pemberontak karna saya 
ngerasa aku mbiyen piye 
ya.. maksutnya tu kayak.. 
aneh gitu lo rasanya, 
pertamanya ada yang 
ngekang, ada yang 
ngelindungi, sekarang jadi 

PD1 
dan 
PD3 

- Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

- Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 
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nggak ada nah saya 
malah semakin jadi wes 
rak ono bapak aku wis iso 
ngopo wae. Nah saya jadi 
malah brutal gitu lo kak, 
jadi semakin.. jadi ya 
nakal, jadi nakal. Jadi 
nakal tapi dalam artian ya 
nakal yang sewajarnya to 
maksute masih dalam 
lingkarang wajar, cuman 
ya itu kalo menurut saya 
jadi saya susah dibilangi. 
Jadi susah dibilangi saya 
lebih jadi kalo denger-
denger omongan orang 
jadi sering tutup telinga, 
nggak pernah saya 
dengerin, jadi kayak 
yaweslah karepmu 
yaweslah karepmu gitu aja 
nggak pernah saya ambil 
pusing, terus dari diri saya 
sendiri terus sempat juga 
jadi kayak lebih murung. 
Pertama-pertama tu saya 
lebih.. lebih murung, lebih 
yang kayak menutup diri 
dari lingkungan. 
 

Bentuknya seperti apa? 
Maksutnya kemurungan 
dan menutup diri yang 
kamu bilang itu.. kamu pa 
ya tunjukkan tu seperti 
apa? 

Kalo murung ya saya lebih 
jarang ngomong, 
maksutnya kalo 
berkomunikasi sama 
keluarga juga lebih jarang 
karna waktu itu kan saya 
bener-bener terbebani 
kak, terbebani pikiran 
saya.. aku kudu piye, saya 
harus gimana gitu lo. Saya 
harus gimana.. saya karna 
saya anak pertama, adik 
saya masih dua, mamah 
saya ibu rumah tangga 
nggak punya pekerjaan 
nggak punya penghasilan, 
ya saya pikirkan saya 
harus gimana saya harus 
gimana saya harus 
gimana gitu aja, sampe 
akhirnya tu saya nggak.. 
nggak maksutnya tidak 
menjalin komunikasi yang 
cukup baik sama 
keluarga. Jadi saya pergi 

PD1 
dan 
PD3 

- Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

- Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 



260 
 

 

ya pergi, pulang ya pulang 
kayak gitu, jadi kayak 
malah.. mamah saya juga 
jadi nanyain gitu lo kamu 
kenapa kok sampe jadi 
kayak gitu, kamu dulu 
nggak kayak gitu 
maskutnya kalo pergi 
pamit, kalo pulang nggak 
pernah malem-malem, 
sekarang jadi kayak gitu 
ya karna saya stres 
meskipun saya di luar tu 
saya nggak ngapa-
ngapain ya cuman 
bingung meh kemana 
linglung gitu lo, pokok e 
aku kudu piye aku kudu 
piye, sing tak kerjake opo 
sing iso bantu mamahku 
apa.. ya bentuk 
murungnya seperti itu sih 
kak jadi diem, jarang 
ngomong, jarang cerita 
sama mamah saya apa 
yang saya keluh 
kesahkan, terus saya lebih 
jadi kayak sama orang tu 
juga jadi kayak susah 
percaya, jadi.. 
 

Sampe sekarang pun? Ya jadi saya.. takut 
menjalin hubungan 
dengan laki-laki ya karna 
saya trauma sama ayah 
saya, yang ya orangtua.. 
kan ada kata orang kalo 
ayah tu cinta pertama 
anak perempuannya ya 
tapi saya dilukai sama 
cinta pertama saya 
gimana ya rasanya gitu ya 
jadi kayak sama cowok 
jadi agak kayak males, 
males males gimana.. jadi 
kayak yoweslah temenan 
temenan sampe.. sampe 
sekarang juga yaudah gini 
gini aja hidup saya nggak 
kayak.. nggak yang 
gimana-mana gitu, ya 
maksutnya tidak.. belum 
bisa merasakan adanya 
perubahan yang signifikan 
dari apa ya.. 

 - Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Semenjak keterpurukan 
itu? 

Semenjak.. inggih, 
keterpurukan itu saya 
belum merasakan ada 
perubahan. 

 Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Yang lebih baik gitu? Heem.  Perasaan subjek 
terhadap perceraian 
orangtua. 

Kalo untuk hubunganmu 
sama temen-temenmu 
sendiri sejak kamu ada 
masalah sampe cerai dan 
sampe detik ini, 
hubunganmu sama 
temen-temenmu 
perkembangannya 
gimana? 
 
Nah iya.. 

Kalo sama lingkungan 
sosial gitu ya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalo sama lingkungan 
sosial mungkin lebih 
ngaruhnya ke tetangga-
tetangga sih kak, kalo 
sama temen-temen saya 
kan mereka tidak di 
lingkungan yang sama 
sama saya. Ya kita main, 
ketemu, ya biasa nggak 
ada yang jadi saya terus 
tidak bersosialisasi sama 
mereka, tidak.. cuman 
kalo dari tetangga saya, 
saya lebih menutup diri 
dalam artian jadi jarang 
main keluar rumah, jadi 
jarang ketemu sama 
tetangga-tetangga yang 
tadinya saya termasuk.. 
maksutnya kalo sama 
orang ya ramah, ya 
ngobrol, ya haha-hihi 
sama tetangga-tetangga 
saya, sekarang jadi nggak 
pernah bahkan kalo.. kalo 
bisa saya jangan apa ya 
namanya ketemu atau 
beradu mulut kayak 
cuman tanya Dhit atau 
gimana gitu kalo bisa 
jangan gitu lah. 

PD5 - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Kenapa? Ya karna saya takut, 
maksutnya malu gitu lo 
kak ditanyain sama 
tetangga-tetangga 
otomatis kan saya.. 
apalagi saya tinggal di 
bukan perumahan ya 
kayak kampung gitu kan 
otomatis letak rumah 
nggak begitu jauh, kabar 
cepet banget beredar, 
kaya gitu jadinya itu yang 
lebih bentuk apa namanya 
ya nggak pingin 
sosialisasinya sama lebih 
ke tetangga sih 
sebenernya bukan ke 
temen-temen saya. Kalo 
sama temen-temen saya 
ya saya ngobrol, cerita. 

 - Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Waktu ada masalah? Iya saya menceritakan 
karna saya juga butuh 
teman buat cerita ya kak, 
saya nggak bisa mendem 
ini sendirian. Apalagi juga 
yang sampe saya pikirkan 
lebih ke adik-adik saya, 
saya harus gimana sama 
mereka itu yang lebih saya 
pikirkan. Lalu ya saya 
butuh teman cerita ya 
saya cerita sama 
beberapa teman yang 
saya anggap dekat 
dengan saya, tapi kalo 
sama tetangga sama 
sekali saya nggak.. nggak 
pingin. Jadi kalo mau 
berangkat ya berangkat, 
pulang ya pulang nggak.. 
nggak yang ngobrol atau 
semrawung lah istilahnya 
semrawung sama 
tetangga-tetangga gitu, 
nggak bahkan rumah saya 
sering tertutup gitu lo kak. 
Sering tertutup jadi jarang 
pintu terbuka, biar ya kita 
kayak jadi trauma juga gitu 
kak sama kok omongan 
sana-sini kayak gitu gitu 
kita jadi kayak.. jadi rumah 
saya juga jadi malah 
kesannya kayak terisolasi, 

PD1 
dan 
PD5 

- Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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ya kayak tertutup gitu lah 
intinya. Mamah saya juga 
jadi jarang yang ngobrol 
sama tetangga-tetangga, 
yauda di rumah. Keluar 
paling cuman belanja.. 
gitu aja, nggak yang 
ngobrol apa ikut PKK, 
yang dulunya ikut PKK, 
kegiatan-kegiatan di 
kampung tapi sekarang 
udah sama sekali nggak. 

Kegiatan di kampung pun 
berarti kamu juga udah 
enggak? 

Enggak, sekarang udah 
nggak ikut kak. Nek 
dulunya masih heem, 
dulunya masih sering ikut 
ya maksutnya.. 
karangtaruna.. 

 - Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Itu sebelum perceraian? Sebelum bercerai, 
sekarang udah sama 
sekali enggak.  

 - Sikap atau perilaku 
subjeksetelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Berarti tapi kalo untuk 
sama temen-temen dari 
ada masalah pun sampe 
akhirnya bercerai, sampe 
saat ini pun kamu kalo 
sama temen-temen tetep 
cerita, tetep terbuka gitu? 

Heem tetep.. tetep ketemu 
kalo sama temen-temen 
yang.. justru malah saat 
ketemu mereka saya jadi 
lebih ringan ya pikirannya 
soalnya kan kalo sama 
mereka bercanda 
bawaanya, jadi beban 
yang saya pikirkan di 
rumah tu jadi sedikit tidak 
terpikirkan gitu. Jadi, ya 
lumayan bisa buat 
refreshing-refreshing 
sedikit biar nggak terlalu 
stres tapi udah sampe 
rumah udah mikir lagi 
gimana gimana.. 

PD5 - Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

- Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Cuman sampe rumah 
masih kepikiran lagi? 

Heem karna.. masih 
kepikiran lagi kak, 
maksutnya ya saya 
dengan pekerjaan saya 
yang sekarang pun saya 
juga belum bisa bantu 
banyak keluarga saya 

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungansekitar. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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masih.. adik saya butuh 
masih banyak butuh dana, 
saya juga.. saya sendiri 
juga butuh biaya buat 
hidup saya sendiri, adik-
adik saya, mamah saya 
jadi kalo udah sampe 
rumah ya tetep saya mikir 
gimana caranya bisa 
dapet uang tambahan, 
gimana caranya saya bisa 
dapet uang lebih gitu. Ya 
di rumah tu yomikire kayak 
gitu wae, meskipun 
nggak.. sekarang udah 
mulai nggak terlalu terlihat 
murung ya kalo di rumah 
udah mulai biasa aja, udah 
mulai bisa apa namanya 
ngobrol sama mamah 
udah mulai bisa, cuman 
memang nggak bisa 
belum bisa seleluasa dulu 
maksutnya ada beberapa 
hal yang kadang masih 
saya sembunyikan dari 
mamah saya karna 
takutnya kalo malah 
menambah beban 
pikiran.. kayak misalkan 
saya kurang nyaman di 
lingkungan pekerjaan 
saya sekarang otomatis 
kan mamah saya la 
gimana mau resign apa 
gimana kan akan 
menambah beban gitu lo, 
jadinya kalo ada apa-apa 
juga sekiranya yang saya 
nggak perlu cerita ke 
mamah saya ya saya 
nggak cerita. Paling saya 
cerita ya hal-hal yang 
ringan kayak misalkan tadi 
di tempat kerja gini gini o 
mah gini gini, nggak yang 
saya mengeluh-kesahkan 
pekerjaan saya, di tempat 
pekerjaan saya, atau 
mengeluh-kesahkan saya 
capek atu kayak gimana 
gitu. Sebisa mungkin saya 
menutupi itu sih dari 
mamah saya biar mamah 
saya juga nggak.. nggak 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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ikutan down gitu lo. Kita.. 
saya sama mamah saya 
sama-sama saling 
menguatkan biar.. ya biar 
bisa bertahan hidup 
sampe saat ini, gitu sih 
kak. 
 

Tadi D juga sempet bilang 
kan gara-gara masalah ini 
mempengaruhi pemikiran 
D, persepsi D terhadap 
laki-laki. Apakah saat iniD 
punya pacar? 

Ada kak ada, cuman ya.. 
ada kak cuman ya emang 
hubungan saya dengan 
emm ya kekasih saya-nya 
juga tidak dalam kadar 
yang.. radar yang baik-
baik saja. Ya istilahnya 
lagi kayak mungkin break, 
kita lagi lebih introspeksi 
diri aja kita.. sebenernya 
bagaimana perasaan kita 
satu sama lain apakah kita 
saling membutuhkan, apa 
kita udah biasa aja gitu, 
komunikasi yang terjalin 
juga udah nggak dibilang 
lancar tidak kak, yaudah. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Emm apakah pemikiran 
D.. maksutnya gini, tadi 
kamu bilang hubungan 
kamu tidak baik-baik aja. 
Itu apakah ada pengaruh 
dari pemikiranmu 
terhadap laki-laki? 

Maksutnya gimana kak?   

Emm gini, kamu kan 
mengeluhkan bahwa 
hubunganmu dengan 
pasanganmu tidak dalam 
radar yang baik-baik saja. 
 
Itu apakah emm karna 
ada faktor kan kamu tadi 
sempet bilang 
pemikiranmu terhadap 
cowok itu kan ya gimana 
gimana gimana, apakah 
karna ada faktor dari itu? 

Iya..heem, nggih. 
 
 
 
 
 
Kalo saya lihat dari 
perubahan sikap emm 
pacar saya yang sekarang 
ya kak itu tidak menutup 
kemungkinan.. tidak 
menutup apa 
kemungkinan saya 
berpikir.. saya berpikir 
bahwa mungkin dia juga 
ada laki-laki lain eh ada 
perempuan lain, karna 
emang dari sikapnya yang 
dia tunjukkan ke saya 
kayak dia jarang.. jarang 

PD1, 
PD3, 
Dan 
PD5 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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menghubungi saya, dia 
seakan nggak perduli 
saya mau dimana, saya 
udah pulang atau belum, 
saya gimana mau pergi 
sama siapa, pergi kemana 
dia seakan nggak perduli, 
dia juga nggak pernah 
kalo saya nggak ngabarin 
dia nggak coba buat cari 
saya. Jadi kayak.. yaudah 
kayak saya tu udah nggak 
penting gitu lo, udah 
nggak penting dan 
perubahan.. perubahan 
sikapnya sangat-sangat 
drastis dari awal kita 
ketemu, awal kita 
mencoba untuk 
berkomitmen di hubungan 
ini, dari sekarang ya 
emang perubahannya 
cukup.. cukup drastis kak, 
nah saya berpikir ya laki-
laki kalo kayak gitu 
mungkin saja memang 
ada wanita lain yang.. 
menurut dia mungkin lebih 
menarik, lebih bisa 
mengerti dia untuk saat ini 
tapi saya mencoba tetep 
ber-positive tihinking aja 
sampe sekarang mungkin 
emang dia lagi bosan, 
atau dia lagi banyak 
pikiran makannya dia 
nggak mengontak saya, 
nggak menghubungi saya 
karna dia butuh waktu 
buat dirinya dia sendiri, 
saya.. saya masih berpikir 
yang seperti itu sih kak 
tapi ya nggak tau kalo 
emang kalo nanti ternyata 
ada yang lain saya juga 
nggak tau gitu. 
 

Kalo boleh tau memang 
sikapnya D sama 
pasangannya D sendiri, 
bagaimana ya? 
Maksutnya apakah ada 
pernyataan dari pasangan 
D mungkin emm bahwa 
pasangannya merasa.. 

Kalo pernyataan yang 
secara terus terang gitu 
emang nggak ada kak, 
bahkan dia jarang 
bercerita, dia jarang.. 
jarang piye ya jarang 
komplen sama saya kayak 
misal “kamu jangan gini to 

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungansekitar. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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bahwa pasangan D 
merasa tidak nyaman 
atas sikap D terhadap 
pasangan? 

aku ndak suka, kamu 
jangan gini”, dia bahkan 
nggak pernah ngomplen 
saya yang sampe 
segitunya. Saya yang 
lebih.. saya yang lebih 
sering banyak bukan 
menuntut tapi terbuka ya 
terhadap apa yang saya 
nggak suka saya 
omongin, apa yang saya 
nggak suka saya 
bicarakan, tapi kalo dari 
sisi dianya, dia nggak 
pernah yang mencoba 
seterbuka itu sama saya. 
Padahal harapan saya 
dengan saya seperti itu dia 
juga bisa terbuka sama 
saya. Saya kan dengan 
seperti itu mungkin saya 
bisa introspeksi diri saya 
oh dia nggak suka saya 
kayak gini ya saya nggak 
usah kayak gini, bukan 
merubah diri saya tapi 
siapa tau itu emang 
menjadikan saya menjadi 
lebih baik ya kan, tapi dari 
dianya nggak pernah ada 
kayak gitu, nggak pernah 
ada tuntutan atau komplen 
atau apa. Sejauh ini saya 
sama dia aja hampir 
nggak pernah.. kayak gitu, 
paling cuman 
ngomongnya saya suruh 
sabar sabar gitu aja 
cuman ya.. ya namanya 
manusia meskipun sabar 
tu nggak ada batasnya  
tapi manusia kan punya 
titik merasa tidak sanggup 
ya, ya seperti itu lah ya 
mungkin ni saya merasa 
titik saya sudah hampir 
tidak sanggup hehe.. 
 

Dengan permasalahan 
yang ada pada orangtua 
D, apakah D 
memperlakukan 
pasangan tu jadi 
ibaratnya apa ya over 
protective ya karna takut 

Ya.. heem, ya.. ya itu saya 
rasa juga seperti itu sih 
kak, maksutnya saya jadi 
lebih kalo over protective 
mungkin tapi kalo 
berlebihan menurut saya 
belum berlebihan, karna 

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungansekitar. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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kehilangan, karna melihat 
dari pengalaman 
sebelumnya gitu? 

saya juga nggak pernah 
yang namanya ngecek-
ngecek hpnya dia, saya 
tanya-tanya dia mau pergi 
sama siapa, kemana saya 
juga nggak pernah tanya 
karna dia juga nggak 
pernah tanya ke saya hal 
yang sama, saya nggak 
pernah mencampuri 
urusan dia, dia mau 
kemana aja, bahkan isi 
chat saya sama dia juga 
nggak yang tanya-tanya 
kayak gitu kak. Saya 
nggak pernah tau dia 
kemana, dia lagi ngapain, 
sama siapa saya nggak 
pernah tau cuman emang 
saya lebih yang kayak kalo 
dia nggak ngabarin, saya 
lebih yang tanya dia 
duluan kok gak ngabarin 
kenapa, ada apa, saya 
yang lebih mancing-
mancing karna saya.. ya 
ada rasa takut kehilangan, 
ada rasa takut kalo dia 
sama wanita lain karna 
memang pengalaman 
ayah saya yang kayak 
gitu. Apalagi jaman 
sekarang ya sosial media 
udah banyak, udah lebih 
maju dibandingin jaman 
dulu, dibandingin orang 
tua lalu, orangtua yang 
makek kan nggak.. nggak 
se-nganu kita ya, nggak 
seaktif kita kan otomatis. 
Nah itu kan juga menjadi 
satu titik dimana saya 
was-was jangan-jangan 
dia kenal sama orang lain 
lewat sosial media kayak 
gitu kayak gitu, jadi saya 
lebih.. lebih over 
protective-nya lebih ke 
yang apa ya namanya ya.. 
kayak seperti ngekang ya 
malah saya ngerasanya 
juga seperti mengekang 
dia kayak kemana-mana 
saya kalo nggak dikabarin 
saya udah ribut kenapa 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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kok nggak ngabarin gini 
gini gini gini gini, kok 
nggak bisa diajak ketemu 
saya udah yang kok nggak 
bisa ketemu kenapa gini 
gini gini gini gitu, jadi lebih 
kesitunya jadi malah 
seakan-akan rasanya 
mungkin dia ngerasanya 
saya nggak sabaran 
kayak gitu. Bukannya 
saya nggak sabar, cuman 
ya saya cuma butuh 
waktunya dia gitu lo, saya 
nggak butuh apa cuma 
butuh waktunya dia tapi 
dianya sendiri nggak 
pernah bisa ngasih 
waktunya dia buat saya. 
Ya jadi saya semakin 
halah yoweslah semakin 
udah.. udah saya udah 
berusaha buat ngalah, 
saya udah berusaha buat 
nganu dia ngikutin 
ritmenya dia seperti itu 
saya ikutin tapi kok malah 
semakin kesini saya 
semakin nggak dihargai, 
saya semakin kayak 
nggak dianggap saya tu 
pacarnya, jadi saya 
sekarang udah mulai 
membiarkan terserah dia 
mau kayak gimana, 
terserah dia maunya 
kayak apa terserah, aku 
udah.. saya udah nggak 
mau ambil pusing lagi 
karna yang saya pikirin 
nggak cuman masalah 
dia, masalah saya lebih 
banyak yang harus saya 
lebih pikirin dibanding 
masalah sama dia, gitu 
kak. 
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Kalo untuk sekarang ini, 
kalo misal D harus masuk 
ke lingkungan yang baru.. 
penyesuaian D gimana 
ya? Kalo D masuk ke 
lingkungan baru gitu 
apakah.. apakah 
cenderung untuk susah 
berbaur atau gimana? 

Kalo susah berbaur 
mungkin untuk awalnya 
iya karna piye gimana ya.. 

 - Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

 

Gimana ya.. maksutnya 
kira-kira waktunya tu 
butuh berapa lama kalo D 
akhirnya bisa menyatu ke 
lingkungan yang baru? 

Kalo menyatu ke 
lingkungan yang baru 
tergantung dari 
lingkungannya juga sih 
kak, kalo memang anak-
anaknya, orang-
orangnya.. 
menyenangkan mungkin 
juga apa ya nggak.. 
nggak, kan lingkungan 
kan juga macem-macem 
ya orangnya ya. Kalo 
emang orangnya 
gampang, gampang diajak 
ngobrol gitu saya masih 
mungkin butuh waktunya 
tidak terlalu lama untuk 
berbaur, beradaptasi. Tapi 
kalo emang orang-
orangnya yang kayak 
cuek-cuek, mungkin 
orangnya yang kayak 
bodo amat terserah kowe 
wong anyar kamu orang 
baru yo kamu yowes urusi 
awakmu sendiri mungkin 
seperti itu saya agak lama 
karna gimana ya kalo di 
lingkungan seperti itu kan 
jadi saya mau.. mau cerita 
sama siapa, mau..mau 
ngobrol sama siapa jadi 
nggak ada temen, jadi 
nggak anu jadi lebih lama 
menyesuaikan dirinya di 
lingkungan yang seperti 
itu. Jadi kalo masalah 
beradaptasinya lebih ke 
tergantung lingkungan.   

PD5 - Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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Fleksibel ya? Heem, kan tergantung 
orangnya. 

 - Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Kalo dulu, sebelum ada 
masalah orangtua ini? 

Kalo itu sihlebih nganu 
saya lebih haha-hihi 
maksutnya dalam artian 
kalo dulu kan belum punya 
pikiran, ya maksutnya 
belum punya beban ya 
beban punya cuman 
mungkin nggak seberat 
sekarang jadinya.. mau 
orangnya kayak gimana 
ya saya biasa aja kalo 
dulu. Kalo sekarang saya 
lebih yang kayak lebih 
menilai gitu, lebih.. kok 
orangnya oh ini enak ya 
saya deketin, oh ini nggak 
enak yaudah saya nggak 
mau gitu. Jadi saya lebih.. 
lebih milih-milih aja kalo 
orangnya gak enak 
yaudah saya nggak.. 
nggak akan mendekati dia 
terlalu dalam gitu lo 
kayak.. kalo jaman dulu 
mah saya ya semua 
temen, meh dia enakmeh 
dia nggak-nya itu urusan 
dia yang penting saya 
udah berteman sama dia, 
gitu. Kalo sekarang ya 
saya lebih kayak mikir-
mikir apalagi ya untuk 
lawan jenis ya kak ya itu 
saya lebih berhati-hati dan 
lebih selektif sih kak kalo.. 
jadi nggak.. nggak bisa 
deket sama sembarang 
orang lebih kayak 
menutup hati gitu lah, 
seperti itu. 

 - Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 
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Kalo untuk emm ini saya 
mau tanya, dulu ketika 
terpuruk-terpuruknya atau 
katakanlah setelah 
perceraian itu terjadi, 
apakah D pernah 
melakukan sesuatu yang 
seharusnya nggak D 
lakukan? 

Emmmm.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

 

Emm dan alesan dari 
perbuatan yang D lakuin 
itu adalah karna apa ya.. 
pelampiasan stres atau 
tekanan karna perceraian 
itu? 

Kalo dulu tu pernah hehe 
(buka aib to vie) pernah.. 
saya dulu tu pernah 
sampe ya namanya stres 
mesti butuhnya main 
keluar, sedangkan waktu 
itu saya nggak punya duit, 
saya nggak ngerti mau 
pake duitnya siapa.. saya 
amabil duit mamah saya 
sendiri karna yauda karna 
saya butek di rumah, 
nggak pingin terlalu lama 
di rumah, apalagi ketemu 
tetangga-tetangga saya, 
saya nggak pingin jadi ya 
kalo udah pulang udah 
malem keadaan kampung 
udah sepi, saya masuk 
rumah nanti mau 
berangkat yauda keadaan 
kampung sepi, keadaan 
kampung nggak dalam 
keadaan aktivitas yang 
ramai, ya saya keluar, 
pulang juga udah sepi jadi 
menghindari pertemuan-
pertemuan dengan 
tetangga-tetangga saya 
ya saya main, ya saya 
main dengan posisi saya 
nggak punya duit.. ya saya 
ambil uang mamah saya 
waktu itu.  

 - Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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Itu padahal sebelumnya 
D? 

Sebelumnya saya nggak 
pernah kak, nggak pernah 
maksutnya ngambil uang 
seribu aja saya bilang. Itu 
satu kesalahan yang 
bahkan sampe sekarang 
saya nyesel gitu lo buat.. 
kok dulu saya pernah 
ngambil uang mamah 
saya, gitu lo.  

PD1 - Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

Itu sampe sekarang 
mamah tau kah? 

Tau sudah bilang hehe 
sudah saya ganti 
uangnya, alhamdulillah 
hehe.. 

PD1 
dan 
PD3 

 

- Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Hehe oh iya.. oke, tapi itu 
sudah ketika waktu itu 
stres ya? 

Iya waktu itu.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Sempat dilakukan sekali 
atau beberapa kali? 

Beberapa kali kak hehe.. 
beberapa kali karna ya 
emang waktu itu lagi pas 
putek-puteknyawes nggak 
ngerti lagi cuman 
memang.. ya main kalo 
main ke luar nggak yang 
sampe main narkoba gitu-
gitu enggak, cuman ya 
saya main ke luar ketemu 
temen saya, pokoknya 
“yuk main yuk” “neng ndi?” 
“makan-makan”, la posisi 
nggak punya uang tapi 
pinginnya main, yaudah.. 
saya nggak pikir panjang 
gimana keadaan mamah 
saya juga pada saat itu 
langsung saya ambil 
uang, saya ambil uangnya 
hehe yaudah saya main. 

 - Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 



274 
 

 

Emm oh gitu.. mungkin 
terakhir ni buat emm 
pertanyaan saya buat D 
ya. Jadi setelah.. setelah 
terjadinya perceraian itu, 
dari yang dari.. waktu 
selesai perceraian sampai 
saat ini penilaian D 
terhadap diri D sendiri 
gimana? 

Penialain terhadap diri 
saya sendiri? Ya.. positif 
apa negatifnya ni? 

 Pandang subjek 
terhadap diri sendiri. 

Ya apapun yang kamu 
pikirkan tentang hidup 
kamu. 

Kalo yang tentang diri 
saya ya positifnya, saya 
lebih.. lebih bertanggung 
jawab. Positifnya saya 
lebih bertanggung jawab 
karna ya itu tadi beban 
yang.. adik-adik saya, 
mamah saya, keluarga 
saya sekarang mau tidak 
mau saya harus 
menghidupi mereka. Itu 
saya lebih ada rasa 
tanggung jawab, saya 
udah bisa lebih milih-milih 
mana yang harus saya 
lakukan, mana yang 
nggak harus saya 
lakukan. Kalo saya 
lakukan dampaknya apa 
bagi keluarga saya, kalo 
saya nggak lakukan 
dampaknya apa. Di situ 
saya merasa 
perubahannya di situ, sisi 
positifnya di situ karna ya 
itu saya lebih bertanggung 
jawab, saya lebih.. lebih 
mikirin keluarga saya lah 
dibandingin dulu. Dulu kan 
masih ada bapak saya, 
jadi yaudah yang mikirin 
biar bapak saya. Saya 
mikir saya sendiri, 
sekarang udah.. meskipun 
kadang masih ngerasa 
kayak egois karna ya 
mungkin karna bawaan 
saya anak pertama ya jadi 
saya egoisnya juga 
lumayan tinggi, jadi.. kalo 
sekarang udah mulai bisa 
menekan rasa egoisnya, 
itu positifnya kalo menurut 
saya yang saya rasain. 

PD1, 
PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Pandang subjek 
terhadap diri 
sendiri. 

- Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua bercerai. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Tapi kalo negatifnya, ya itu 
saya lebih karna sekarang 
saya apa-apa sama 
mamah saya, dimana 
saya sama mamah saya tu 
memang sering banget 
beda pendapat, beda 
pendapat tu sering banget 
dibandingkan saya sama 
bapak saya karna kalo 
dibilangin bapak saya tu 
saya lebih.. lebih nurut, 
lebih manut gitu, 
sedangkan sama mamah 
saya tu emang.. mamah 
saya keras, saya juga 
keras gitu sama-sama 
anak pertama kebetulan 
jadi mungkin egonya juga 
sama-sama tinggi.. ya itu 
saya lebih bangkang, lebih 
sering kayak “yoweslah 
mah, terserah lah” emm 
kayak yaudah lebih.. lebih 
membangkang, meskipun  
nggak.. nggak sering 
sebenernya cuman kalo 
setiap kita terjadi 
perbedaan pendapat, 
marahan mesti langsung 
diem-dieman. Itu.. dan itu 
nggak pernah terjadi 
sebelum eh selama bapak 
saya masih ada dulu. Kalo 
selama ada masih sama 
masih ada bapak saya, 
saya kalo ada apa-apa, 
saya lebih cerita ke bapak 
saya.. lebih minta 
pendapatnya ke bapak 
saya karna kalo sama 
mamah saya ya mesti 
akhirnya berantem. Ya 
sekarang kan mau nggak 
mau saya kalo ada apa-
apa ceritanya sama 
mamah saya, nah itu 
sering banyak perbedaan 
pendapat antara saya dan 
mamah saya itu 
menyebabkan saya jadi 
lebih sering.. 
memberontak, jadi 
semakin memberontak, 
semakin aaasssh dan 
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akhirnya kalo udah kayak 
gitu saya bilangnya semua 
gara-gara bapak saya. 
Kalo masih ada bapak 
saya, saya nggak mungkin 
kayak gini, nah.. 
 

Sampe saat ini masih 
menyalahkan bapak ya? 

Iya.. iya..  - Sikap subjek 
dalam menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi berarti dari situ D 
sangat kehilangan sosok 
seorang bapak ya? 

Ya kalo kehilangan jelas 
kehilangan, meskipun ya 
saya rasanya udah nggak 
suka sama bapak saya 
tapi kalo rasa kehilangan 
ya saya nggak bisa 
memungkiri ya, saya 
kehilangan sekali sosok 
seorang bapak di 
kehidupan saya karna ya.. 
gimana ya saya dulu juga 
lumayan dekat sama 
bapak saya, kalo ada apa-
apa ceritanya sama 
beliau, beliau yang.. 
mungkin karna bapak 
jadinya saya wedhi, saya 
ada rasa takut gitu lo kalo 
dimarahi. Jadi saya kalo 
dibilangin sama bapak 
saya ya saya manut, saya 
nurut, saya nggak.. saya 
nggak bantah kalo 
dibilangin “jangan nakal 
kasian mamah kalo di 
rumah!” ya saya nggak 
nakal, saya manut gitu tapi 
sekarang udah ngerasa 
nggak ada bapak saya, 
nggak ada yang saya 
takuti di rumah saya, 
jadinya.. saya jadi 
semena-mena, sesuka 
saya gitu lo, bahkan 
mamah saya ngomong 
pun ya cuman iya iya tapi 

PD1 - Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap atau perilaku 
subjek sebelum dan 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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ya tetep aja saya langgar, 
kayak gitu. 

D nggak pingin ada sosok 
bapak sambung gitu? 

Kalo ada sosok bapak 
sambung sebenernya.. 
lebih ke mamah saya sih, 
maksutnya saya 
menyerahkan 
keputusannya lebih ke 
mamah saya. 

 - Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Tapi maksutnya kalo pun 
ada bapak sambung, D 
terima? 

Saya terima asalkan ya 
itu, maksutnya orangnya 
emang bener-bener yang.. 
baik dan bertanggung 
jawab, ibaratnya saya 
bener-bener kenal sama 
orangnya, nggak cuman.. 
mamah saya ngajak orang 
terus mamah saya yaudah 
gitu kenal terus nikah 
tanpa ada pendekatan 
dulu ke saya dan adik-adik 
saya, saya agak 
keberatan. Kadang kan 
memang ada yang.. kayak 
gitu ya, maksutnya 
orangtua yang kayak gitu 
tapi kalo memang mamah 
saya menginginkan untuk 
menikah lagi sebenernya 
dari saya pun nggak 
merasa keberatan karna 
saya sadar ya namanya 
single parent apalagi 
seorang ibu itu susah ya 
sendirian. Dia butuh.. 
teman buat cerita, temen 
buat berkeluh kesah, ya 
saya paham sih hal itu. 
Jadi kalo emang misalkan 
memang ada, ya saya 
sebenernya nggak 
keberatan.. asalkan 
emang orangnya jelas dan 
dari.. dari orang yang baik-
baik gitu nggak asal pingin 
nikah terus sama orang 
nikah gitu enggak sih, tapi 
kebetulan memang dari 
mamah saya sendiri.. 
belum ada pikiran ke sana. 

PD1 
dan 
PD5 

- Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Kalo D sendiri nggak ada 
rasa.. kangen gitu sama 
bapak? 

Kangen tu gimana ya.. 
kalo kangen yang kangen 
pingin ketemu tu enggak 
sih sampe sekarang, 
kangennya yaudah kayak 
kalo misalkan.. ngelihat 
orang sama bapaknya, 
apalagi yang anak-anak.. 
ya maksutnya seumuran, 
mungkin keluarga lagi 
keluarga main bareng gitu 
saya kadang kok mikir kok 
keluarga saya nggak bisa 
kayak gitu.. gitu aja sih, 
sebenernya kangennya 
lebih ke.. ke hal-hal yang 
kayak gitu kalo misalkan 
jalan terus ketemu anak 
sama bapak bisa ngobrol, 
bisa diskusi kayak gitu tu 
sebenernya kok saya 
nggak bisa. Nah lebih.. 
lebih kangennya ke situ 
tapi kalo yang kangen 
terus pingin ketemu, 
pingin nganu.. nggak ada, 
jujur nggak ada. Nggak 
ada rasa kayak gitu, 
cuman ya kangennya ya 
kangen.. coba bapak 
masih ada, masih sama 
kita mungkin keluargaku 
nggak kayak gini, mungkin 
keluargaku bisa 
kayakmereka.. kayak gitu 
sih. Apalagi kan sekarang 
kan saya tinggal kebetulan 
sama mbah saya, sama 
eyang saya la itu tu kan.. 
tekanan dari mbah saya tu 
juga.. dari kakek-nenek 
saya tu juga lumayan 
keras gitu lo, di saya 
pribadi juga lumayan 
keras dan saya mesti kalo 
berantem sama.. ya nggak 
berantem sebenernya, 
cuman kalo dimarahi ya 
dimarahi sama kakek-
nenek saya ya saya mesti 
mikirnya.. gara-gara 
bapak hehe gitu, 
maksutnya coba kalo 
masih ada aku masih 

 - Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 

- Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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maksute masih lah ke 
rumah sendiri, kita nggak 
campur sama kakek-
nenek jadinya nggak.. 
nggak se.. setertekan ini 
keadaannya gitu. 
 

D tinggal sama kakek-
nenek itu baru-baru ini 
atau.. maksutnya kan tadi 
D sempet menjelaskan 
tinggal sama ibumu? 

Itu setelah.. heem baru-
baru ini, baru-baru ini.. iya, 
baru-baru ini. 

  

Berarti setelah bercerai itu 
kemaren sempet 
tinggalnya sama ibu dulu? 

Heem sama ibu di rumah 
yang lama, di rumah yang 
lama kembali ke 
lingkungan yang lama kan 
nah.. di sana terus karna 
memang kalo kayak gitu 
kan kayak listrik, air, kayak 
gitu to nah.. terus akhirnya 
nenek-kakek saya sih 
yang menawarkan gimana 
kalo rumahnya ini udah 
dikontrakin aja, 
dikontrakin nanti uang 
kontrakannya bisa buat 
sekolah adik-adik saya, 
saya tinggal sama kakek-
nenek saya. 
 

  

Berarti ini mamah juga 
ikut di situ? 

Inggih, iya.. tapi ya baru-
baru ini kak, baru jalan 
satu bulan ini, gitu.. 

  

D sendiri kalo ke temen-
temen, ada perasaan 
malu nggak ketika teman-
teman mengetahui bahwa 
orangtua D sudah 
bercerai?  

Ya awal-awalnya malu sih 
kak otomatiskan ditanyain 
ya maksutnya “kok aku 
ndak pernah lihat 
ayahmu?” gitu atau.. 
apalagi setelah saya 
pindah ke rumah nenek 
saya, maksutnya kan kalo 
lihat nenek-kakek saya “itu 
bapakmu?” gitu.. nah itu di 
situ saya kayak malu sih 
sebenernya, malu 
menjelaskan.. ya itu 
kakek.. “bukan, itu kakek 
saya” ngono..“la bapakmu 
kemana?”. Awalnya saya 
masih.. bohong kak kalo 
ditanya kayak gitu, dalam 
artian “bapak ku kerja o” 

PD1 
dan 
PD3 

- Perasaan subjek 
terhadap 
perceraian 
orangtua. 

- Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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gitu, bapak ku kerja gitu, 
terus lama kelamaan saya 
ngapain saya nutupin 
kayak gini toh juga mereka 
temen-temen saya yang.. 
mungkin tidak dalam 
waktu sebentar sama 
saya, bisa bertahun-tahun 
mungkin, bisa sampe 
nanti-nanti.. ya maksute 
kan mereka bakal muncul 
pertanyaan lagi “kok 
bapakmu nggak pernah 
keliatan?” ya kan, ya 
kelama-kelamaan saya.. 
jelaskan maksutnya jujur 
kalo ditanyain. 
 

Itu berapa lama waktunya 
kamu berbohong seperti 
itu? 

Ya kalo berbohongnya tu 
waktu masih pertama-
pertama, awal-awal.. itu to 
kak apa namanya awal-
awal cerai terus kan saya 
masuk.. kuliah ya, masuk 
kuliah to berarti kak. Ini 
kan saya dua puluh tahun 
ya heem, masuk awal-
awal kuliah kan.. iya, 
masih awal-awal kuliah ya 
masih awal-awal kuliah tu. 
Ya terus tu kan saya.. di 
lingkungan baru, otomatis 
kan banyak yang pingin, 
banyak yang tanya-tanya 
orangtuanya kerja dimana 
kayak gitu-gitu, nah terus 
bapak saya kerja, saya 
bohong.. kalo kerja di luar 
kota gitu, pulangnya ke 
sini jarang, cuma ngirim 
uang, la saya cuma bilang 
gitu.. boong, tapi lama-
kelamaan ya.. saya jujur 
sama mereka. Kalo mulai 
kalo udah kalo merekanya 
tanya lagi gitu, tanya lagi 
“kok bapakmu nggak 
pernah pulang?” gitu.. ya 
kan kadang, kadang kan 
karna kumpul itu kan 
memang teman-teman 
saya dari keluarga yang 
lengkap, dalam artian ada 
ayah, ibunya semua. Ya 
mereka sering ceritain 

 - Sikap subjek dalam 
menyikapi 
perceraian 
orangtua. 

- Dampak perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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ayahnya lah, nyeritain 
keluarganya. La saya 
sedangkan saya nggak 
ada yang saya ceritain, la 
terus kan “kok kamu 
nggak pernah cerita 
keluargamu?” gitu.. “kowe 
rak tau ketemu bapakmu, 
ibumu po piye?” gitu.. ya 
saya, saya  terus cerita 
gitu kalo saya udah nggak 
sama ayah-ibu saya, gitu. 
Iya kak seperti itu kak.  

Oke mungkin udah cukup 
ya pertanyaan saya, 
makasih banyak ya D.. 

Iya.. iya, sama-sama..   
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3. Tabel Intensitas Tema (belum disortir) 

Karakteristik Penyesuaian Diri Efektif Koding Muncul Intensitas 

Individu memiliki persepsi yang akurat 
terhadap realita. 

PD1 17x +++ 

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

PD2 - ++ 

Individu mampu memandang dirinya sebagai 
pribadi yang positif. 

PD3 11x +++ 

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

PD4 5x +++ 

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

PD5 12x +++ 

Keterangan : 

++ : Intensitas rendah 

+++ : 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 
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4. Tabel Verbatim Sumber Triangulasi 

A. Sumber triangulasi pertama 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke mungkin bisa 
perkenalan dulu, mulai 
dari sebutin identitasnya 
mba nama sama usianya 
aja. 

Iya, nama saya R. Usia 
saya 23 tahun, emm saya 
kerja di Rumah Sakit 
Ktileng, udah itu aja ya. 

 Identitas subjek 
sumber triangulasi. 

Mba R ini kalo boleh tau 
hubungannya sama D 
apa ya? 

Saya temennya sih mba, 
temen main gitu. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Temen main? Heem.  Hubungan dengan 
subjek. 

Oke, Mba R sudah 
berapa lama mengenal 
D? 

Kurang lebih sih empat 
tahunan ya. 

 Lama waktu 
mengenal subjek. 

Sudah empat tahun, 
sudah lama berarti ya? 

Iya.  Lama waktu 
mengenal subjek. 

Apakah Mba R ini 
hubungan 
pertemanannya dekat 
dengan D atau biasa aja 
atau gimana? 

Emm kalo bisa dibilang 
deket sih deket ya mba, 
soalnya biasanya aku 
suka cerita curhat sama 
D, D juga biasanya iya. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Udah sering saling 
bertukar cerita gitu ya? 
Sering main bareng 
juga? 

Heem sering ketemu ya, 
heem sering main bareng 
juga kalo suntuk. 

PD5 Hubungan dengan 
subjek. 

Yang Mba R tau ni 
aktivitasnya D sehari-hari 
yang biasa dia lakuin itu 
apa? 

Biasanya sih dia kan ini 
masih kuliah ya, jadi 
kuliah sama kayak 
nyambi kerja gitu mba. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh nyambi kerja? Iya.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Nyambi kerjanya itu full 
time apa gimana? 

Kayak part time gitu lo 
kan kayak part time. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Oh part time gitu? Iya.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Jadi kayak habis kuliah 
gitu ya? 

Heem, pulang langsung 
kerja. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 
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Di sini kan Mba R kan 
tadi bilang kalo Mba R 
bisa dibilang dekat sama 
D, udah sering saling 
bertukar cerita juga. Apa 
Mba R kalo orangtuanya 
D itu sudah berpisah, 
sudah bercerai? 

Iya, tau sih D pernah 
cerita cuman emm D itu 
kan tipikal orangnya kan 
nggak semuanya dia 
ceritakan ya jadi dia 
cuman ceritanya intinya 
aja. Apalagi kalo aku itu 
kan tipikal orangnya 
nggak mau terlalu banyak 
apa.. ikut dalam 
urusannya terlalu 
mendalam sih, jadi kalo D 
nggak cerita ya aku 
nggak tanya kenapa. Dia 
cuman..ya karna 
kebetulan waktu itu aku 
lagi cerita tentang hal itu, 
jadi ya dia cerita gitu.   

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Kalo boleh tau D 
ceritanya gimana ya 
mba.. yang D ceritain 
emm apa ya yang Mba R 
tau tentang perceraian 
orangtuanya D apa?  

Ya dia cuman cerita 
waktu itu kalo emm ayah 
sama ibunya pisah, 
cuman emm ya mungkin 
karna beda pendapat 
atau gimananya ya dia 
cuman ceritanya itu aja 
sih intinya.. karna dia 
bilang juga dia tu merasa 
ayahnya itu nggak 
sayang sama dia, jadi 
lebih.. tapi aku kurang tau 
mendetail juga ya.. kayak 
lebih ada kayak orang 
ketiga atau gimana gitu 
sih mba, kayak gitu. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Berarti di sini Mba R 
taunya adalah 
orangtuanya D itu pisah 
karna dari ayahnya ada 
orang ketiga kayak gitu? 

Heem.  Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Mba R ini kan udah 
teman lama ni dan 
perceraian orangtuanya 
D ini kan bisa dibilang 
baru beberapa bulan ini 
kan ya, berarti Mba R 
ngerasain nggak apakah 
ada perubahan sikapnya 
D sebelum D 
orangtuanya bercerai 
sama setelah 
orangtuanya D bercerai?  

Pasti ada sih mba dia jadi 
kayak yang biasanya 
banyak ngomong 
sekarang jadi kalo 
enggak apa namanya 
kalo nggak diajakin 
ngobrol ya dia diem, terus 
ya kayak kelihatan sedikit 
murung aja sih.. kayak 
ada yang dipikir. 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
dan setelah 
orangtua berpisah. 
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Ada hal-hal lain atau 
sikap lain yang menonjol 
yang kelihatan banget 
perbedaannya yang 
menurut Mba R rasain? 

Mungkin dia tu kayak aku 
tu lihat kayak dia tu 
nutupin kesedihannya 
pake.. apa orangnya jadi 
dikit-dikit suka guyon gitu 
terlalu berlebihan 
kadang. 

 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua berpisah. 

Berlebihannya itu bisa 
dicontohkan maksutnya 
gimana mba? 

Kayak harusnya obrolan 
yang nggak harus kita 
ketawa malah dia ketawa 
sendiri gitu mba, jadi 
kayak terlalu berlebihan 
lah kalo menurutku sih. 

 - Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
berpisah. 

- Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

Seakan-akan menutupi 
bahwa dia baik-baik aja 
gitu ya dengan dia sering 
tertawa gitu? 

Heem kayak gitu.  Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua berpisah. 

Selain itu ada lagi atau 
apa? 

Dah itu aja ya.  Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua berpisah. 

Tapi sampai saat ini kalo 
D masih cerita-cerita, 
sering cerita-cerita gitu 
sama Mba R? 

Cerita tentang yang itu 
ya? 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Emm ya kalo pun dia ada 
masalah atau apapun 
gitu, dibanding sama 
sebelum orangtuanya 
cerai? 

Sebelumnya? Maksutnya 
lebih banyak waktu 
sekarang gitu ceritanya? 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Heem, maksutnya 
apakah sebelumnya D 
dulu lebih sering cerita 
kalo ada masalah terus 
semenjak ada masalah 
orangtuanya itu jadi D 
lebih nggak banyak 
cerita atau gimana?  

Kalo di aku sih karna kita 
mungkin nggak terlalu 
intensif ketemu ya mba 
jadi sekarang dia agak 
lebih tertutup sih heem, 
mungkin karna 
masalahnya lebih berat 
kan jadi dia lebih butuh 
penenangan diri sendiri 
atau gimana. 

 - Hubungan 
dengan subjek. 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
berpisah. 
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Terus berarti waktu 
orangtuanya D pisah kan 
Mba R juga sudah 
berteman ni sama D dan 
Mba R tau gitu kan ya 
masalahnya apa dan tau 
juga posisinya bahwa 
orangtuanya telah 
berpisah, yang Mba R 
lihat dan Mba R rasa ni 
itu kan apa ya perceraian 
orangtuanya D itu 
membuat D jadi merasa 
tertekan gitu ya beban 
kayak gitu?  

Agak berubah gitu, heem 
tertekan. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
 

Menurut Mba R cara apa 
sih yang D lakukan untuk 
meminimalisir ya 
meredam tekanan itu, 
rasa stresnya akibat 
orangtuanya pisah itu? 

Dia jadi kayak jarang di 
rumah gitu mba lebih.. 
kayak lebih sering main, 
mungkin waktu mainnya 
gak sama aku ya karna 
aku memang gak terlalu 
banyak waktu juga karna 
aku juga kerja, cuman 
aku lihatnya kayak lebih 
sering main aja heem 
terus jarang pulang gitu.  

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
 

Oke lalu ada lagi mba? 
Maksutnya itu jarang 
pulangnya gimana ya? 

Ya kan aku lihat aja sih, 
ya dia kan orangnya kan 
kalo abis kuliah, pulang 
kerja terus langsung 
pulang. Kalo ini tu enggak 
mba, jadi kayak jam 
malamnya jam mainnya 
tu tambah diperpanjang. 

 Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
 

Oh berarti kayak misal 
dia abis kuliah, kerja, 
abis pulang kerja masih 
lanjut main seperti itu? 

Iya heem.  Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
 

Ada lagi yang Mba R 
tau? 

Udah itu aja.  Dampak 
perceraian 
orangtua terhadap 
subjek. 
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Oke itu aja, terus ni mba 
lanjut. Menurut Mba R 
yang Mba R tau 
hubungan D dengan 
lingkungan sekitarnya tu 
gimana, dengan 
orangtuanya, dengan 
teman-temannya, 
dengan keluarganya? 

Orangnya baik sih mba, 
kayak kalo sama 
temennya tu loyalitas sih 
menurutku lo. Dia kayak 
suka nolong orang, baik, 
cerita gitu, suka 
bercanda.  

 - Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Dari dulu sampai 
sekarang? 

Kalo sekarang mungkin 
karna ada yang di pikir ya 
jadi nggak se-lost dulu aja 
gitu menurutku. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kalo untuk sama orang-
orang baru gitu dari dulu 
sampe sekarang apakah 
D terbuka? 

Kalo untuk cerita dia 
memang kalo masalah 
pribadi banget gitu nggak 
asal cerita sama orang. 
Kita pun sebagai 
temennya juga dia tetep 
milih-milih ya, cuman kalo 
untuk berteman sih 
orangnya terbuka 
maksutnya welcome gitu 
welcome-welcome aja 
nggak milih-milih temen 
gitu.  

PD1 
dan 
PD5 

Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Ada nggak 
kecenderungan D ini 
buat apa ya.. sulit buat 
menerima orang baru, 
atau menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 
baru? 

Kalo dia cuman temen 
biasa.. kalo 
menyesuaikan diri 
maksutnya ini 
kesehariannya ya apa 
mau dibandingin? 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kalo yang Mba R tau ni 
semisal dia ketemu sama 
orang baru, apakah D 
cepet akrab atau 
gimana? 

Biasanya sih kalo dia kalo 
aku lihat ya kalo pertama 
kali dia pasti berusaha 
ngakrapin, cuman 
kembali lagi ke karakter 
orangnya ya. D itu 
tipikalnya kalo dia 
orangnya nggak asik apa 
rada gimana gitu dianya 
jadi diem, awalnya yang 
rame terus jadi diem gitu 
mungkin karna takut 
salah ngomong atau 
bingung.  

 - Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 
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Sampai sekarang pun 
masih kayak gitu ya? 
Maksutnya kalau sama 
orang baru pun D tetep 
welcome aja gitu, 
maksutnya sama orang 
baru, sama lingkungan 
baru tetep emm apa ya 
tetep membuka pintu gitu 
nggak ngasi jarak atau 
gimana? 

Iya sih malah semenjak 
dia ada masalah itu 
malah kayaknya dia 
mungkin lebih butuh 
pengalihan ya mba, jadi 
lebih banyak kenalannya 
kalo menurutku. 

PD5 - Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

- Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Kalo untuk hubungan 
sama orangtuanya D 
sejauh ini yang Mba R 
tau? 

Hubungan maksutnya?  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

Hubungan antara D 
dengan ayahnya atau 
hubungan antara D 
dengan ibunya? 

Yang agak renggang tu 
menurut.. emm eh maaf 
dari yang aku lihat tu 
sama ayahnya, tapi kalo 
sama ibunya kayaknya 
dia mungkin lebih sayang 
aja kelihatan lebih 
sayang.. udah itu. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

Kenapa Mba R bisa 
bilang bahwa D sama 
ayahnya lebih berjarak? 

Ya keliahatan aja mba, 
dulunya kan emm mau 
komunikasi ya sekarang 
rada males gitu.. heem 
dari cerita-ceritanya.  

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

D pernah cerita gitu 
sama Mba R? 

Iya bilang.. iya secara 
nggak langsung kayak 
dia bilang males gitu sih 
mba.  

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Males untuk 
berkomunikasi dengan 
ayahnya lagi gitu ya?  

Heem.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Kalo untuk sama 
keluarganya gitu? 

Oh maksutnya saya?    

Emm hubungannya D 
sama keluarganya, 
maksutnya di luar dari 
orangtuanya? 

Oh hubungan D sama 
keluarga.. enggak sih 
baik-baik aja sih. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
 

Sama keluarganya dia 
baik-baik aja ya? 

Hemm kalo yang dari aku 
lihat. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Emm terus ni mba, 
secara jujur ya tolong 
berikan jawaban kepada 
saya ya mba. 

Heem.   
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Apakah Mba R pernah 
tau ni D melakukan 
sesuatu hal yang nggak 
harusnya dia lakuin apa 
ya untuk menekan rasa 
stresnya, untuk 
melampiaskan tekanan 
yang dia rasakan, 
pengalihan masalah lah 
intinya?  

Ya kalo menurut saya kan 
dulu dia kalo pulang kan 
tepat waktu ya mba jadi 
nggak bikin khawatir 
ibunya, cuman dari mulai 
apa namanya ya 
sebenernya aku tau 
orangnya tu bukan tipikal 
yang gegabah banget sih 
enggak dia mikir cuman 
kadang kan kita kan 
mikirnya sebagai temen 
kasihan orangtuanya gitu 
ya, jadi kita agak nggak 
sukanya kadang kok 
nggak ijin apa gimana 
gitu.. soalnya kan ibunya 
juga udah kenal sama 
kita kalo nyariin kadang 
telfon kita, udah gitu aja 
sih paling heem.  

PD1 
 

Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Di luar itu ada yang lain 
yang mba tau mungkin 
semisal.. 

Yang nggak suka ya dari 
D yang yaya.. 

  

Emm semisal apa 
namanya semisal mba 
pernah tau ni D misal 
ngerokok karna dia 
ngerasa sangat tertekan 
mungkin gitu?  

Emm nggak sih. PD3 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Nggak sampe sejauh itu? Nggak ya.. nggak sih mba 
setauku. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Cuman dia jadi ini aja ya 
lebih sering pulang 
malem gitu ya? 

Iya, ya mungkin kan kalo 
di rumah nggak ada 
temen ya heem. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Ini pertanyaan terakhir 
nih buat Mba R. Menurut 
Mba R, D itu tipikal 
orang, D itu orang yang 
kayak gimana sih 
menurut Mba R? Jadi 
pandangannya Mba R 
terhadap D tu gimana? 

Ya dia baik kok mba, kalo 
punya temen juga baik, 
kalo misalnya emm kita 
lagi butuh itu dia nanti 
berusaha buat 
menyesuaikan.. bisa 
bantu apa enggak, terus 
gokil kayak gitu. Jadi 
nggak terlalu kelihatan.. 
ya maksutnya kelihatan 
dari perbedaannya 
cuman dia orangnya bisa 
menutupi kesedihannya 
dia dan nggak.. 
menurutku orangnya 
bukan tipikal yang manja 

PD3, 
PD4, 
dan 
PD5 

- Pandangan 
subjek sumber 
triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 
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banget sih, mandiri gitu 
nggak sedikit-sedikit 
minta tolong gitu enggak. 

Emm sejauh ini, Mba R 
melihat nggak masih ada 
rasa kepercayaan diri di 
dalam dirinya D? 

Menurutku sih 
masih,cuman butuh emm 
proses buat memulihkan 
lagi ya karna kan kayak 
gitu kan gak gampang ya 
mba ya apalagi ini masih 
lima bulan menurutku 
masih terlalu.. emm 
terlalu dekat waktunya ya 
sama masalahnya itu, 
jadi.. ya kalo masih, 
masih cuman dia butuh 
proses pemulihan aja sih 
heem. 

PD3 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 
 

Oke, ada lagi yang 
mungkin mau diceritakan 
tentang pandangannya 
mba terhadap D? 

Udah itu aja sih hehe.. 
udah itu aja sih 

 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Udah itu aja, oke. 
Terimakasih ya mba atas 
waktunya.  

Heem, iya..   
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B. Sumber triangulasi kedua 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Oke mungkin untuk 
pertama, bisa perkenalan 
dulu ya mba. Bisa 
sebutin identitasnya dulu, 
cukup nama sama 
usianya aja. 

Namanya L, usianya 22 
tahun.  

 Identitas subjek 
sumber triangulasi. 

Di sini Mba L 
hubungannya sama D?  

Hubungannya itu temen 
dari SMA sih, ya temen 
sekelas. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Dari SMA? Temen 
deket? 

Iya temen deket.  Hubungan dengan 
subjek. 

Udah sering cerita-cerita, 
curhat gitu berarti sama 
D ya? 

Iya udah sering.  Hubungan dengan 
subjek. 

Sering main bareng juga 
mba sama D? 

Sering.. sering main 
bareng, belajar bareng. 

 Hubungan dengan 
subjek. 

Oke, berarti ini sampai 
detik ini udah mengenal 
D berapa lama? 

Udah kenalnya hampir 
empat tahun ya.. soalnya 
dari SMA. 

 Lama waktu 
mengenal subjek. 

Deketnya pun dari mulai 
awal SMA? 

Iya udah deket.  Hubungan dengan 
subjek. 

Emm terus ni yang Mba L 
tau, aktivitas sehari-
harinya D itu apa ya? 

D sekarang masih kuliah 
kan, tapi dia juga sambil 
kerja.. soalnya harus 
bayar biaya kuliah itu dia 
ini sendiri tanggung 
sendiri. 

 Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Selain itu, ada yang Mba 
L tau? 

Ya bantu orangtuanya itu.  Aktivitas subjek 
sehari-hari. 

Emm di sini Mba L sudah 
tau atau belum kalau D 
ini orangtuanya sudah 
berpisah? 

Udah, D juga udah cerita 
sama aku. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Kalo boleh tau yang D 
ceritakan sama Mba L? 

Ya masalah ya.. taunya 
ini kalo orangtuanya udah 
pisah gitu, tapi soal 
masalahnya apa, karena 
apa nggak terlalu tau sih 
soalnya saya juga nggak 
mau mengorek lebih 
dalem mengungkit-
ngungkit masalahnya 
orang lain kan. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 
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Berarti di sini D cuma 
cerita sama Mba L cuma 
sekedar cerita kalo 
orangtuanya udah pisah 
tapi nggak cerita secara 
mendetail kenapa 
alesannya orangtuanya 
pisah?  

Iya nggak cerita secara 
mendetail. 

 Dinamika 
perceraian 
orangtua subjek. 

Terus di sini kan tapi 
emm Mba L berarti tau ya 
perilakunya D sebelum 
orangtuanya D pisah 
sama setelah D 
orangtuanya pisah, 
berarti Mba L kan 
menghadapi ya itu ya?  

Iya.   

Menurut Mba L ni, 
sikapnya D ada nggak 
sih perbedaan sebelum 
sama sesudah 
orangtuanya bercerai? 

Emm memang ada 
perubahan sih mba 
sikapnya D dari sebelum 
sama sesudah 
perceraian itu. Kalo 
sebelum tu dia lebih 
murung sih, lebih murung 
tau kalo orangtuanya 
mau cere. Setelah itu, 
setelah terjadi perceraian 
itu dia lebih.. apa ya 
namanya kayak terserah 
dirinya sendiri sih mau 
apa gitu, dia lebih 
ngerasa pingin bebas 
gitu. 

 Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis dan 
setelah orangtua 
bercerai. 

Maaf bentar mba, maksut 
saya gini waktu sebelum 
orangtuanya bercerai ini 
sikapnya D itu 
sebelumnya gimana? 

Sikapnya jadi lebih 
pendiem. 

 Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

Sebelum? Sebelum 
orangtuanya bercerai D 
orangnya lebih pendiem? 

Iya gitu.  Sikap atau perilaku 
subjek ketika 
orangtua tidak 
harmonis. 

Terus setelah 
orangtuanya bercerai? 

Dia lebih ini.. banyak 
main, lebih sering banyak 
main, terus pulang malem 
lah kayak gitu. Pingin ya 
pingin apa lebih bebas 
lah, intinya dia pingin 
lebih bebas. 

 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 
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Oh mungkin maksutnya 
emm waktu sebelum 
orangtuanya bercerai D 
lebih banyak 
menghabiskan waktunya 
di rumah begitu? 

Iya gitu, lebih jadi apa ya 
anak yang nurut orangtua 
sebelum... 

 Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Sebelumnya? Iya.  Sikap atau perilaku 
subjek sebelum 
orangtua bercerai. 

Kalo sekarang lebih 
semaunya sendiri? 

Iya lebih semaunya 
sendiri. 

 Sikap atau perilaku 
subjek setelah 
orangtua bercerai. 

Oke, emm terus yang 
Mba L tau ni waktu D 
menghadapi perceraian 
orangtuanya itu, itukan 
pasti ada tekanan dan 
stres yang dirasakan ya? 

Iya.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Yang Mba L tau, D cara 
menghadapinya tekanan 
dan stres itu gimana sih? 

D menghadapinya sih ini 
lebih banyak main di luar 
ya sama temen-
temennya gitu, buat ini 
menutupi kesedihannya. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Jadi, yang D lakuin untuk 
meminimalisir stres sama 
tekanannya itu dia jadi 
lebih sering main kayak 
gitu ya?  

Iya, main ke luar sampe 
malem gitu. 

 Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Emm yang Mba L tau 
juga ni, Mba L pernah 
nggak sih tau D tu 
melakukan suatu hal 
yang menurut Mba L tu 
nggak harusnya tu 
dilakuin hanya demi 
menghilangkan rasa 
stres dan tekanannya itu, 
pernah tau nggak? 

Emm ini sih ya pulang 
terlalu larut malem gitu 
kayak nonton, nonton 
bisa sampe malem 
banget dua kali, tiga kali 
kayak gitu. 

 - Dampak 
perceraian 
orangtua 
terhadap subjek. 

- Cara subjek 
dalam menyikapi 
tekanan yang 
dihadapi. 

Berarti menurut Mba L 
perilakunya D yang 
menurut Mba Lisa nggak 
seharusnya dilakuin itu 
seorang cewek pulang 
terlalu malem gitu ya? 

Iya.  Cara subjek dalam 
menyikapi tekanan 
yang dihadapi. 

Emm oke lanjut ya mba. Iya.   
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Pertanyaan selanjutnya, 
yang Mba L tau ni 
hubungannya D kalo 
sama kedua 
orangtuanya, sama 
lingkungan sekitarnya, 
sama temennya, sama 
keluarganya gitu itu 
gimana yang Mba L tau? 

Setelah apa sebelum?  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Setelah.. Oh setelah.. setelah itu 
kalo sama orangtuanya 
dia lebih ini sih cuek gitu. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Itu sama kedua 
orangtuanya ya? 

Iya, jadi kalo dikasih tau 
ya kayak sering diabaikan 
gitu. Kalo sama temen-
temennya ya jadi lebih 
deket.  

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Ini kan.. ini yang mba tau 
D tinggal sama ibunya 
kan ya ini? 

Iya.   

Ada nggak sih 
perbedaan sikapnya, 
hubungannya D sama 
ibunya, sama bapaknya 
itu tu Mba L tau? Emm 
maksutnya kalo sama 
ibunya D lebih gimana, 
kalo sama bapaknya D 
lebih gimana gitu Mba L 
tau? 

Emm kurang tau kalo itu.  Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Cuma taunya adalah D 
jadi.. 

Jadi agak jauh gitu 
intinya. 

 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 

Jadi cuek gitu ya sama 
orangtuanya? 

Iya agak cuek.  
 

- Sikap atau 
perilaku subjek 
setelah orangtua 
bercerai. 

- Hubungan subjek 
dengan 
lingkungan 
sekitar. 

Kalo samatemen-
temennya? 

Sama temen-temennya 
jadi lebih deket soalnya 
kan jadi sering main 
bareng, keluar bareng 
sampe malem gitu. 

PD5 Hubungan subjek 
dengan lingkungan 
sekitar. 
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Emm gitu.. yang Mba L 
tau ni, D tu orangnya kalo 
sama orang baru bisa 
cepet beradaptasi nggak 
sih? 

Iya cepet. PD5 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Sama lingkungan baru 
pun? 

Bisa. PD5 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Emm kenapa Mba L 
bilang bisa itu, emang 
yang Mba L lihat gimana 
kalo misal D ketemu 
sama orang baru atau 
berada di lingkungan 
baru? 

Dia gampang ini sih 
menyesuaikan sama 
lingkungannya ya. 

 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Oke, ini mungkin 
pertanyaan terakhir ya 
mba buat Mba L. 
Menurut Mba L, D ini 
orang yang kayak 
gimana sih? 

Kalo sekarang ini dia ini 
sih walaupun dia sering 
main, terus kayak cuek 
sama orangtuanya, tapi 
dia lebih dewasa. Dia tu 
bisa ngasih tau ke 
temennya kalo ini tu 
nggak baik buat kamu, ini 
yang lebih baik kayak gini 
gitu, lebih bisa 
menasehati. 

PD1 
dan 
PD3 

Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Dan menurut Mba L, 
sekarang-sekarang ini 
apa-apa yang dilakukan 
sama D masih positif-
positif aja atau gimana? 

Emm lebih banyak 
positifnya sih. 

PD3 Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Dan terus menurut Mba 
L, yang Mba L lihat D ini 
masih ada rasa percaya 
diri nggak sih di dalam 
dirinya? 

Percaya diri ada, ya kan 
nyatanya nggak ini ya 
walaupun orangtuanya 
cerai dia nggak menjauh 
dari apa cowok gitu lo. 
Dia tetep bisa bergaul 
sama cowok, punya rasa 
suka juga gitu. 

PD1, 
PD3, 
dan 
PD5 

Pandangan subjek 
sumber triangulasi 
terhadap subjek 
pengamatan. 

Oke mungkin itu aja yang 
saya tanyakan, 
terimakasih Mba L atas 
waktunya. 

Iya sama-sama.   
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LAMPIRAN H 

 

INFORMED CONSENT 

A. Informed consent subjek A (subjek penelitian, subjek triangulasi 1 dan 2) 
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B. Informed consent subjek AL (subjek penelitian, subjek triangulasi 1 dan 2) 
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C. Informed consent subjek D (subjek penelitian, subjek triangulasi 1 dan 2) 
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