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LAMPIRAN 



146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAMPIRAN A : 

 

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Identitas Subjek 
 

a. Nama : 
 

b. Tempat, tanggal lahir : 
 

c. Usia : 
 

d. Jenis kelamin : 
 

e. Urutan kelahiran dalam keluarga : 
 

f. Status saat ini : 
 

Identitas Orang Tua Subjek 
 

a. Usia Ayah : 
 

b. Usia Ibu : 
 

c. Usia Wali : 
 

d. Pekerjaan Ayah : 
 

e. Pekerjaan Ibu : 
 

f. Pekerjaan Wali : 
 

g. Tinggal serumah atau tidak : 

 
 

I. Dampak positif perceraian orang tua pada remaja 
 

Tema Pertanyaan Jawaban 

Maturitas lebih 

besar (self 

maturity) 

1. Apakah anda merasa bahwa 

perilaku anda lebih dewasa 

melebihi anak-anak seusia anda? 

2. Apakah anda merasa bahwa 

pemikirian anda lebih 

matang/dewasa diantara anak- 

anak seusia anda? 

 

Kemandirian 1. Pasca perceraian orang tua anda, 

apakah anda melakukan segala 

sesuatu sendiri? 

2. Apakah anda bergantung pada 
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 orang lain atas kebutuhan anda? 

3. Apakah anda merasa nyaman 

melakukan apapun sendiri? 

 

Komitmen untuk 

mempertahankan 

hubungan 

1. Apakah anda memiliki hubungan 

dekat dengan seseorang? (pacar) 

2. Perlakuan seperti apa yang anda 

lakukan pada teman dekat anda? 

3. Apakah anda sangat menjaga 

hubungan anda dengan teman 

terdekat anda? 

 

 
 

II. Dampak negatif perceraian orang tua pada remaja 
 

Tema Pertanyaan Jawaban 

Merasa tidak 
aman 

1. Apa yang anda rasakan setelah 
orang tua anda berpisah? 

2. Adakah perasaan tidak aman 
ketika orang tua anda berpisah? 

 

Merasa tidak 
diinginkan 

1. Pernahkah anda merasa seperti 
tidak diinginkan di dalam keluarga? 

2. Perilaku seperti apa yang orang 
tua anda berikan kepada anda 
setelah bercerai? 

 

Kesepian 1. Bagaimana suasana rumah anda 
saat ini setelah orang tua anda 
berpisah? 

2. Bagaimana suasana hati anda saat 
melihat kembali ke rutinitas anda 
seperti semula setelah perceraian 
terjadi? 

3. Pernahkah anda merasa 
kesepian? 

 

Kemarahan 1. Pernahkah anda marah dengan 
orang tua anda mengenai 
keputusan mereka untuk berpisah 
selamanya? 

2. Kepada siapakah anda merasa 
marah akan keputusan perceraian 
kedua orang tua anda? 

 

Kehilangan 1. Siapa orang terdekat anda 
sebelum orang tua anda bercerai? 

2. Apakah anda merasa kehilangan 
pasca perceraian orang tua anda? 

 

Menyalahkan 
diri sendiri 

1. Apakah anda pernah merasa 
bahwa perceraian orang tua anda 
kesalahan seseorang? 

2. Siapa yang anda salahkan atas 
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 berpisahnya kedua orang tua 
anda? 

3. Apakah anda pernah merasa 
bahwa perpisahan kedua orang tua 
anda adalah kesalahan anda? 

 

Penyangkalan 
(denial) 

1. Setelah orang tua anda berpisah, 
pernahkah anda menyangkal 
bahwa orang tua anda telah 
berpisah secara sah? 

2. Pernahkah anda merasa tidak 
ingin mengakui bahwa perceraian 
kedua orang tua anda telah benar- 
benar terjadi? 

 

Kesedihan 1. Perasaan pertama apa yang anda 
rasakan setelah orang tua anda 
bercerai? 

2. Pernahkah anda membayangkan 
hal-hal mengenai keluarga anda 
yang membuat anda sedih? 

3. Apakah anda mengalami 
kesedihan mendalam akibat 
perceraian orang tua anda? 

 

Ketakutan 1. Apakah anda memiliki rasa takut 
yang mendalam mengenai 
berpacaran/menjalan hubungan 
dengan orang lain? 

2. Setelah orang tua anda berpisah, 
pernahkah anda merasa ketakutan 
yang berlebihan? 

 

Sulit menerima 
kenyataan 

1. Apakah anda sudah 
mengikhlaskan dan menerima 
kenyataan bahwa orang tua anda 
telah berpisah? 

 

Menarik diri 1. Apakah anda sering berkumpul 
dengan teman-teman anda? 

2. Pernahkah anda menjauhi teman- 
teman anda pasca perceraian 
orang tua anda? 

 

Agresif 1. Apakah anda merasa bahwa 
termasuk orang mudah 
tersinggung? 

2. Pernahkah anda meluapkan 
kemarahan anda dengan 
memukul? 

3. Bagaimana cara anda meluapkan 
kemarahan anda akan sesuatu? 

 

Kehilangan 
minat belajar 

1. Pasca perceraian, apakah anda 
merasa menjadi lebih rajin dari 
sebelumnya? 

2. Apakah anda rajin belajar di dalam 
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 studi anda pasca perceraian?  

Terlibat kegiatan 
yang melanggar 
aturan 

1. Dalam studi anda, apakah anda 
pernah terlibat dalam kegiatan 
yang melanggar aturan? 

2. Pernahkah anda terkena hukuman 
di dalam masa studi anda? 

 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 
 
 

Kondisi tempat tinggal subjek  

Kesan umum diri subjek  

Respon subjek  

Gerak-gerik tubuh yang muncul  

Perilaku yang muncul saat 

berinteraksi dengan peneliti 
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LAMPIRAN B : 

VERBATIM 



 

 
 
 
 

 

VERBATIM 
 
 

Inisial : SY 

Usia : 18 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

WAWANCARA 1 : 21 JULI 2018 
 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan Tema Intensi 
tas 

Halo, selamat sore dek. Iya kak yesi ya? Sore kak masuk aja     

Oh iya kalo di rumah gini 
biasanya sama siapa 
dek? 

Sama nenek kak, cuman sekarang lagi 
kerja pulangnya baru jam 6 nanti 

    

maaf mengungkit dek, 
apakah benar orang tua 
sudah bercerai? 

Iya kak     

Kalo boleh tau, sudah 
berapa lama berpisah? 

Emm.. tahun 2016 lalu jadi dah 2 tahun 
yang lalu kak 

 Orang tua 
subjek 
bercerai 
sejak 2 tahun 
yang lalu. 

Faktor 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

 

Oh iya, boleh tolong 
diceritakan latar belakang 
keluarga kamu dek? 

Boleh kak, jadi kerjaan papahku kan 
otomotif mobil, ikut lomba-lomba modif 
mobil gitu dan ya dah punya nama jadi ne 
rame..lama-lama karna suka ikut lomba 
“djarum black” gitu so pasti ada cewe- 
cewe SPG yang jadi model di mobilnya tu 
to..jadi sering lah dugem-dugem sama 
cewe-cewe     gitu..     lama-lama     sering 

 Ayah subjek 
bekerja 
otomotif 
dengan 
mengikuti 
perlombaan 
disertai para 
wanita SPG 
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 berangkat sore pulang pagi..nah bar itu 
mamah baru marah-marah kok kayak 
ngga tau jam trus ya keterusan gitu tu 

 mobil.   

Lalu ibu kamu bekerja 
juga? 

Mamah gak kerja, mamah ibu rumah 
tangga biasa njaga rumah 

 Ibu subjek 
sebagai ibu 
rumah 
tangga. 

  

Jadi dugem-dugem gitu 
mama kamu tau? 

Awal e gatau, tapi tiap pulang pasti bau 
alkohol jadi ya ketauan jadine 

 Ayah subjek 
mengonsums 
i alkohol. 

Faktor 
Internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Berarti papah kamu 
sering minum-minuman 
alkohol? 

Ya dulu sering liat, di rumah juga banyak 
minuman 

 Ayah subjek 
sering 
mengonsums 
i minuman 
alkohol. 

Faktor 
Internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Terus? Ada lagi masalahnya kak, jadi aku ga tega  Subjek   
 liat mamah, jadi dulu aku waktu liburan berempati 
 mau masuk SMA kls 1 tu, aku sempet pada ibunya 
 pernah liat hape papah ku ada telepon sehingga 
 namane “barcelona” nah aku mikir aneh subjek 
 dari namane wae wes aneh.. terus masuk memberi 
 SMS dari “barcelona” itu isine percakapan tahu ke 
 layaknya kayak dah suami istri.. trus ada ibunya 
 foto-fotone juga..yawes tak kasih tau ke mengenai 
 mamah.. dari situ ketauan -ketauan terus ayahnya 
 aku sempet pernah dipukul pake yang 
 kemoceng sama papah.. Terus mamah ketahuan 
 mbelani aku.. bar itu ribut-ribut..akhir e bermesraan 
 malah mamah seng beres-beres baju dengan 
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 terus pergi dari rumah  wanita lain di 
handphoneny 
a. 

  

Berarti di handphone itu 
udah pasti itu wanita 
selingkungannya papah 
kamu? 

Iya kak pasti banget     

Waktu mamah kamu pergi 
dari rumah, papah kamu 
ngejar atau gimana? 

Dulu pernah di teleponi tapi ndak di angkat 
sama mamah berhari-hari.. trus akhirnya 
mamah minta cerai dan papahku setuju 

 Ibu subjek 
memutuskan 
untuk 
bercerai. 

Perceraia 
n orangtua 

 

Waktu mamahmu pergi 
dari rumah, perasaan 
kamu gimana? 

Sedih, mamah juga bilang nek mamah 
cuman pulang ke malang, trus nyuruh aku 
tinggal e sama papah wae di semarang 
mbe sekolah seng bener. 

KS Subjek 
merasa sedih 
karena 
ibunya 
menyuruh 
subjek untuk 
tinggal 
bersama 
ayahnya di 
semarang. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Waktu orang tua 
bertengkar kamu juga 
lihat semuanya? 

Ya lihat kabeh dari jauh, dari seng ketauan 
itu terus aku di pukuli pake 
kemoceng..hmm seingetku papah mamah 
masuk ke kamar trus keluar-keluar mamah 
bawa tas trus pergi..seingetku gitu sih 
singkate 

 Subjek 
melihat 
seluruh 
kejadian 
pertengkaran 
orangtuanya 
dan pernah 
dipukul oleh 
ayahnya 
menggunaka 
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   n kemoceng 
karena 
menguping. 

  

Kamu inget gak kenapa Hmm.. kayak e gara-gara aku kasih tau ke MS Subjek dulu Dampak ++ 
kamu sampe di pukul mamah isi SMS e papah sama cewe  sempat negatif  

pake kemoceng? selingkuhannya kak..aku dulu malah  menyalahkan perceraian  

 sempet mikir kenapa ya pake tak sampein  dirinya orangtua  

 ke mamah isi SMS e.. coba kalo ndak tak  sendiri atas   

 kasih tau kan ndak bakalan pisah.. sempet  perceraian   

 tu aku nyesel nyalahke diriku sendiri..terus  kedua orang   

 sodaraku pada bilang ya ini bukan  tuanya.   

 salahku..yang tak lakuin bener katane..     

 Yaudah aku sekarang mikir e mamah     

 hidup enak sekarang gak di bohongi lagi..     

Ketika orang tua kamu Wah ya sering, lha papahku itu pemabuk  Sebelum Faktor +++ 
bertengkar, hal lain yang berat,  tiap udah mabuk mesti pulang e bercerai, Internal  

menjadi penyebab ada marah-marah tok.. orang tua penyebab  

lagi?  subjek sering perceraian  

  bertengkar orangtua  

  dan ayah   

  subjek sering   

  mabuk berat.   

Kayak gimana ceritane? Kadang ribut e ndak jelas og, soale papah  Pertengkaran Faktor +++ 
 tu bawaan e emosi pasti pas gek orang tua Internal  

 mabuk..ketok banget gek mabuk soale subjek penyebab  

 muka muerah banget..jadi nesu-nesu dikarenakan perceraian  

 gitu..semua di seneni..ya aku ya mamah ayah subjek orangtua  

  yang suka   

  mabuk   

  membuatnya   

  terbawa   
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   emosi dan 
melampiaska 
n ke 
keluarganya. 

  

Jadi nek bertengkar lebih 
sering papah yang marah- 
marah sambil mabuk 
gitu? 

Ya kan mabuk terus ya papah modelane 
nek nesu ke mamah tu teriak-teriak, 
omongan kotor e metu kabeh..terus 
mamah ya isane cuman bales teriak-teriak 
lha soale papah teriak-teriak gaisa di 
omongi gitu. percumah 

 Orang tua 
subjek sering 
bertengkar 
dengan 
saling 
berteriak satu 
sama lain. 

Faktor 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

 

Pernah gak papahmu 
mukul mamahmu ? 

Setauku pernah kak..yang tak inget cuman 
pernah ya nampar mamah..wah nyesek 
wes di inget-inget meneh 

 Ayah  subjek 
pernah 
melakukan 
penyiksaan 
fisik kepada 
ibu  subjek 
dengan 
menampar. 

Faktor 
Internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

 

Gimana terus 
perasaanmu waktu itu pas 
mamahmu pergi dari 
rumah? 

Pas itu aku kan lagi liburan kenaikan ke 
SMA, ya sedih apalagi ditinggal 
mamah..mamah waktu pergi ndak ngajak 
aku katane nyuruh aku tinggal e sama 
papah aja jagain papah..rasane nyes 
campur aduk wes..waktu cerai juga aku 
nangis waktu itu.. biasane dianter sekolah 
ya mbe mamah.. eh SMA ini malah 
berangkat dewe.. 

KS Subjek 
merasa sedih 
ketika 
ditinggal 
pergi oleh 
ibunya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Berarti perasaan pertama 
kamu setelah orang tua 
kamu cerai itu apa? 

Sedih,   sedih   banget   aku   waktu itu..ya 
gimana gak sedih orang tua pisah bener- 
bener  pisah..  waktu  sidang  e  aku  ndak 

KS Subjek 
merasakan 
kesedihan 

Dampak 
negatif 
perceraian 

++ 
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 nangis sih, tapi di rumah gek kerasa..  yang 
mendalam 
pasca 
perceraian 
orang 
tuanya. 

orangtua  

Emang waktu di rumah 
setelah orang tua cerai, 
kamu ngerasanya gimana 
dek? 

Hmm ya aku kangen mamah banget, 
soale sekarang kan tinggal e sama 
papah..sekarang ke sekolah dewe, makan 
masak dewe,ngobrol sama temen paling 
kalo gak lewat telepon tu teleponan sama 
mamah.. ya kalo dibayangin gini sedih lagi 
rasane.. kehilangan banget sosok 
mamah..biasane mamah kan deket mbe 
anak cowok e hahaha 

KL Merasa 
kehilangan 
karena 
membayangk 
an sudah 
tidak adanya 
mamah lagi 
di rumah 
yang mengisi 
hari-harinya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Emangnya kamu 
bayanginnya kayak 
gimana dek? 

Ya mbayangin aja, dulu apa-apa sama 
mamah..ya sama papah kadang-kadang di 
ajari liat audio mobil.. kalo sama mamah 
sempet dulu diajari masak juga..masak 
telor indomi masak air panas gitu pernah 

KL Subjek 
merasa 
kehilangan 
sosok ibu 
dalam 
kehidupanny 
a. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Kalo papahmu sekarang 
ya masih kerja otomotif 
itu? 

Ya papah sibuk selalu itu, sekarang kan 
dah nikah sama cewenya yang 
“barcelona” itu to jadi tambah sibuk.. mak 
ku juga sekarang kan tidur disini jadi ya 
ada temen e aku kadang..udah kayak 
pengganti mamah nek sama mak hahaha 

 Ayah subjek 
telah 
menikah 
dengan 
selingkuhann 
ya. 

  

Jadi papah sudah 
menikah lagi? mamah 

Tau, tapi ya gak dateng waktu acara 
nikahan. 
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kamu tau hal ini?      

Kalo waktu sekolah 
sekarang ini gak ada 
masalah kan setelah 
orang tua kamu berpisah? 

Gakpapa fine-fine aja, aku sekarang kalo 
bosen baru main sama temen-temenku 
pas sore pulang sekolah.. cuman temen- 
temenku yang isa jadi tempat curhatku sak 
ini 

 Saat ini 
teman-teman 
subjek 
menjadi 
tempat 
subjek untuk 
bercerita 
keluh 
kesahnya. 

  

Oh jadi kalo curhat sama 
temen-temen? Kenapa 
gak curhat sama mak 
mu? 

Iya, mak ku sekarang kan ya kerja buka 
toko jadi di rumah e juga sore jam 6 an 
baru di rumah..jadi aku sokdong ngajak 
temen-temen main ke rumah..main PS 
bareng ndek kamar.. 

 Subjek suka 
mengajak 
teman- 
temannya 
main  ke 
rumah subjek 
untuk 
bermain 
bersama. 

  

Pernah gak kamu takut 
buat pacaran dek 

Takut maksude gimana kak?     

Oh iya, pernah gak kamu 
ngerasa gak aman pasca 
perceraian orang tua 
kamu? 

Tidak aman? Takut gitu? Kalo gak aman 
juga nggak ya..aku fine-fine aja.. temenku 
ya banyak.. seng nglindungi aku 
banyak..jadi ak malah ngrasa aman 

 Tidak 
merasakan 
ketidakaman 
an pasca 
perceraian 
orang 
tuanya. 

  

Setelah mamah papah 
kamu cerai, pernah gak 
kamu ngerasa kalo kamu 

Hmm  endak  pernah  sih kak..aman aman 
aja aku ngerasane..ya sebelum mereka 
cerai mereka perhatian mbe aku ya 

 Subjek tidak 
pernah 
merasa  tidak 

  



159 
 

 

 

 

 

 

seperti gak diinginkan? lumayan lah..walopun sakni dah pisah tapi 
aku tau pasti masi sayanglah sama aku 
jadi ndak pernah ngerasa gak di inginkan. 

 diinginkan di 
rumahnya. 

  

Kalo tentang kamu di 
rumah atau diluar, misal 
kamu butuh sesuatu gitu, 
biasanya kamu suruhan 
orang atau kamu lakuin 
sendiri? 

Ooo biasane aku suka laper, aku ya 
masak sendiri di rumah, trus ya urus KTP 
juga urus sendiri sih.belajar cari-cari di 
internet..gak bergantung sama orang lain 
gak enak..nanti gak isa apa-apa dewe 

KD Subjek 
melakukan 
kebutuhanny 
a sendiri. 

Dampak 
positif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Wah mandiri ya, dari 
sejak kapan jadi mandiri? 

Hmm.. ya mungkin sejak gak ada 
mamah..aku belajar kemana-mana sendiri, 
buat relasi sama temen..biar tau 
segalanya dunia luar.. 

KD Subjek 
menjadi 
mandiri 
pasca 
perceraian 
orang 
tuanya. 

Dampak 
positif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Oiya kamu pernah gak 
marah sama orang tua 
mu gara-gara mereka 
memutuskan buat 
berpisah selamanya? 

Pernah, aku marah ke papahku dulu, 
kenapa mamah pergi gak di cegat, kenapa 
malah setuju cerai padahal mungkin isa di 
omongke baik-baik. 

KM Subjek 
pernah 
marah 
kepada 
ayahnya 
karena setuju 
untuk 
bercerai. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Marahnya cuman ke 
papah? 

Iyalah lha wong jelas-jelas salah e di 
papahku, buat apa marah ke mamah nek 
salahe di papah..yang mbuat mamah 
mutuske buat pisah ya gara-gara papahku 
dulu 

KM Subjek 
marah ke 
ayahnya 
karena 
merasa 
perceraian 
terjadi akibat 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 
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   kesalahan 
ayahnya. 

  

Kalo kamu marahnya 
kayak gimana sekarang 
tipenya? 

Aku nek marah? Ya biasa paling tak pisuhi 
hahaha tergantung marah e ke sapa sek 

    

Kamu gampang 
kesinggungan gak sih 
orangnya? Menurut versi 
kamu sendiri nih 

Hmmm gak sih, aku orang e gak suka cari 
masalah yo. Aku diem an nek gak di jawil.. 
mirip papahku katane mak sih hahaha nek 
di jawil cari masalah gek tak tantangi 

AG Subjek 
merasa 
dirinya 
agresif 
apabila di 
ganggu atau 
di tantang 
oleh orang 
lain. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Kalo sekarang ini, sekolah 
kamu gimana? Udah 
kelas 3 SMA kan? 

Lancar dong     

Gimana prestasi di 
sekolah? 

Ya gitu itu..hahahha     

Wah gitu itu gimana ni 
maksude, ranking gak di 
sekolah? 

Hmm dulu SMP lho aku masuk peringkat 
5, sekarang ya udah gak.. SMA angel yo 
kak.. 

    

Emang kalo sama dulu, 
sekarang ini belajarnya 
lebih rajin ato nggak? 

Jujurnya sih nggak, lha dulu kalo SMP 
kalo ranking di beliin sesuatu sama 
mamah..sekarang ranking buat apa 
juga..ranking ato pas pas an juga sama 
wae..jadi ya enak pas pas an gak ngoyo 

MB Minat belajar 
subjek 
menurun 
pasca 
perceraian 
orang 
tuanya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Oh lha papah kamu gak 
respon kalo kamu ranking 

Ya biasa paling, enak pas-pas an wae 
kayak gini kak 

    



161 
 

 

 

 

 

 

gitu misal?      

Kalo di sekolah pernah 
gak bolos ni? 

Bolos sering no hahaha main ke warnet, 
nek gak ngumpul sama temen-temen di 
warnet ngopi ngrokok 

MA Subjek sering 
melanggar 
aturan 
sekolah 
dengan 
membolos 
bersama 
teman- 
temannya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Mulai kapan udah suka 
bolos gitu? 

Ya sejak mereka cerai, aku ngerasa jadi 
bebas jadine ya enak gini ni..ngikut temen- 
temen 

    

Di sekolah pernah 
dihukum? Kalo pernah 
dihukum gara-gara apa 
biasanya? 

Hmm pernah, gara-gara ketauan bawa 
rokok di tas, bolosan ketauan guru BK, 
suka bawa mobile papah ke sekolahan 
hahaha ya gitu tok paling 

MA Subjek 
pernah 
terlibat dalam 
kegiatan 
yang 
melanggar 
aturan 
sekolah 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Emang papah mu gak 
ngasih tau kamu kalo 
ngelanggar aturan 
sekolah kayak gitu kan 
gak baik juga buat kamu? 

Nggak kak, aku bebas.. paling mak yang 
kasih tau jangan ini jangan itu..sebenere 
aku cuman cari kesenengan sama temen- 
temen kak..yang penting sekolah tetep 
naik kelas ben gak di marahi 

MA Subjek 
pernah 
terlibat dalam 
kegiatan 
yang 
melanggar 
aturan 
sekolah. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

oh iya dek, temen-temen 
tahu status perceraian 

Tau sih, dari mulut ke mulut jadi pada tau, 
pas mereka main ke rumahku juga tau 

 Temen- 
teman subjek 
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orang tua kamu? ndak ada foto keluarga..trus pada nanyak 
yawes tak jelasin wae 

 mengetahui 
perceraian 
orang tua 
subjek 

  

Trus respon temen-temen 
kamu gimana tentang 
status keluarga mu? 

Temen-temenku lebih ke cuek kak, 
mereka gak masalah temen e pie 
kek..keluargane pie kek..gak ada gosip- 
gosip juga sih 

 Teman- 
teman subjek 
tidak peduli 
dengan 
status 
keluarga 
subjek  dan 
tetap 
berteman 
akrab. 

  

Kalo di kelas gitu, kamu 
suka ikut nge grup sama 
yang lain ato lebih suka 
sendiri ? 

Aku sih suka e bareng teros sama yang 
laine..mereka ya ngajak aku main jadi ya 
aku mau..udah cocok dari kelas 1 SMA 
sampe sekarang masih sekelas 

 Subjek tidak 
menarik  diri 
dari 
lingkungan 
teman- 
temannya. 

  

Kira-kira seberapa Percaya banget sih kak..gila gerombolan SB Subjek Dampak +++ 
percaya kamu sama ku ni supel terus kita ya gak nutup-nutupi  sangat positif  

temen-temen deket kamu satu sama lain..susah bareng seneng  mempercayai temuan  

dek? Ceritain dikit deh bareng..mereka juga otomatis suka  teman- baru  

 ndukung aku sering e nek aku ada  temannya perceraian  

 masalah dan lain laine lah..  dan teman- orang tua  

   teman subjek   

   juga selalu   

   memberikan   

   dukungan   

   bagi subjek   
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   ketika 
mengalami 
masalah 

  

Oh iya, terus sekarang 
kamu masih kontak- 
kontak sama mamah mu? 

Masih, sekarang mamah tinggal e di 
Malang kerja disana, jadi nek meh ngobrol 
ya cuman isa telponan kalo gak videocall 
an.. 

KO Subjek masih 
berkomunika 
si dengan 
ibunya. 

Dampak 
positif 
temuan 
baru 
perceraian 
orangtua 

+ 

Sering gak kontak-kontak 
sama mamah kamu? 

Lumayan kak, kan mamah pulang kerja 
sore an jam 5 jam 6 an, jadi telponane di 
jam segitu itu.. mamah ya sering kirim foto 
lagi ngapain, masak ini itu.suka ngirimi 
makanan ke aku juga.. 

KO Komunikasi 
subjek cukup 
baik dengan 
ibunya yang 
tidak tinggal 
1 rumah. 

Dampak 
positif 
temuan 
baru 
perceraian 
orangtua 

+ 

Menurut kamu sekarang 
ini, setelah papah mamah 
kamu berpisah, kamu 
ngerasain ada perubahan 
gak? 

Ya paling gak ada ribut kayak dulu..rumah 
jadi lebih tentram..gak ada seng marah- 
marahi aku sama mamah lagi.. terus aku 
juga jadi lebih leluasa deket sama temen- 
temenku sekolahan 

 Pasca 
perceraian, 
subjek 
merasa lebih 
leluasa 
bertemu 
dengan 
teman- 
temannya. 

  

Terus? Aku ya cukup seneng walopun udah ndak 
bareng mamah..tapi aku masih isa 
kontakan sama mamah terus..mamahku 
ya gak di bohongi lagi jadi ya aku ngrasa 
mungkin ini emang e yang terbaik buat 
keluargaku, aku tetep menghormati 
mereka 

KO Subjek 
merasa 
senang tetap 
dapat 
berkomunika 
si baik 
dengan 

Dampak 
positif 
temuan 
baru 
perceraian 
orangtua 

+ 
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   ibunya dan 
tetap 
menghormati 
kedua orang 
tuanya. 

  

Kira-kira dek, menurut Buat hidupku sekarang ini, aku ngerasa KD Dampak Dampak +++ 
kamu setelah papah jadi lebih isa handel kebutuhanku sendiri,  perceraian positif  

mamah berpisah, apa ya kayak masak sendiri..urus-urusan polisi  orang tua perceraian  

dampaknya bagi sendiri..semua juga udah di ajari sama  menurut orangtua  

hidupmu? papah..mamah juga selalu support..aku  subjek   

 jadi gak kekurangan perhatian dari  adalah   

 keduane menurutku  subjek   

   merasa   

   menjadi lebih   

   mandiri dan   

   selalu di   

   support oleh   

   kedua orang   

   tuanya.   

Jadi papah mamah mu Yah kalo papah lumayan tapi ya masih  Pasca   
perhatian ke kamu gak perhatian mungkin soale aku nakal ya perceraian, 
berkurang ya? hahahaha nek mamah always perhatian ibu subjek 

 sama aku, tiap hari telponan terus.. selalu 
  memperhatik 
  an subjek 
  hingga saat 
  ini. 
Oke dek, terima kasih Iya kak siap sama-sama, ak ya seneng og     
banyak ya udah mau isa mbantu. 
berbagi cerita tentang  

kamu dan keluargamu.  
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Inisial : SY 

Usia : 18 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

WAWANCARA 2 : 25 JULI 2018 
 

 
Pertanyaan Jawaban Kod 

ing 
Keterangan Tema Inten 

sitas 

Halo dek, ketemu lagi deh 
apa kabar ? 

Iya kak, baik aku, kakak e ?     

Aku juga baek, barusan dari 
mana? 

Oh ini barusan beli galon air, punya rumah abis     

Hmm aku mau minta tolong 
lagi nih buat wawancara lagi 

Boleh-boleh masuk aja     

Ini di rumah sendirian? Apa 
pada di rumah? 

Papah pergi, nek nenek lagi diatas soale toko gek 
tutup tukang e pulang kampung 

    

Owalah gitu..hari ini mamah 
kamu udah telpon ? 

Hmmm belom sih hari ini, palingan nanti malem 
telpon soale jam sgini masi kerja 

    

Masih setiap hari telpon 
kamu dek? 

Ya masih sih, telepon tanya kabar gitu..biasa 
lah..hmmm 

KO Ibu subjek masih 
menjalin 
komunikasi yang 
baik dengan subjek 

Dampak 
positif 
temuan 
baru 
perceraian 
orangtua 

+ 

Emang hari-hari gini 
papahmu lebih sering tidur 
rumah sini atau gimana dek 
? 

Ya masih kayak biasanya kak tidur e di rumah e 
seng sana, tapi ya dah gak gitu tak pikiri males 
juga capek malahan 
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Papah kamu juga masih 
sering minum alkohol ? 

Wah masih kak, sekarang ada koleksi juga di 
kulkas hahahha terus kalo mabok juga masih 
marah-marah kayak gitulah, untuk ada nenek kalo 
ndak wes repot berantakan kabeh 

    

Waduh lha emang kalo 
mabuk gitu pulangnya ke 
rumahmu yang sini? Bukan 
ke rumah mama tiri kamu 
dek ? 

Lha mbuh aku liate nek mabuk mesti kesini jadi 
yang ngurus ya nenek nek mabuk gitu 

    

Kalo diinget lagi nih 
penyebab papa mama kamu 
cerai dulu, apa sih yang 
masih kamu rasain sampe 
sekarang? 

Hmm banyak ya kak, sedih sih terutama..soale 
dulu kan aku deket banget sama mamahku tapi 
sakni udah ndak sekota ya walopun mamah 
telpon aku tapi rasane ki..pie ya..ya gitu 
lah..kesepian daridalem mungkin 

KP Subjek masih 
merasa kesepian 
pasca perceraian 
orangtuanya 
hingga sulit 
diutarakan 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orang tua 

++ 

Ngganjel gitu? Apa gimana 
dek 

Ya ngganjel gara-gara sedih sama kangen 
kecampur jadi satu...kadang masih sok ngeliat 
orang mirip mamah ya kangen, ngeliat orang 
pergi sekeluarga lengkap gitu ya jadi 
kangen..sedih lagi wes hahaha 

KS Subjek masih 
merasa sedih dan 
merindukan ibunya 
yang tinggal di luar 
kota 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Kalo kangen biasanya kamu 
langsung ngapain? 

Hmm kalo kangen mamahku biasane aku chat di 
whatsapp buat nanya kabar 

    

Kalo hubunganmu sama 
papahmu gimana? 

Ya lumayan akur soale jarang ngobrol bareng 
secara langsung gitu jarang kak, lebih sering 
ngobrol lewat chat di whatsapp.. 

    

Lha masalah dulu mamahmu 
pergi dari rumah, sampe 
sekarang juga gak pernah 
main ke semarang? 

Nah baru wae kemaren minggu mamahku main 
ke semarang tapi senen e dah pulang lagi kesana 

    

Oh iya, kalo kabar kamu 
sama temen-temenmu baik? 

Baik kak,aku malah kenalan lagi sama anak-anak 
dancer dari jogja kemaren..trus meh rencana ikut 
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 lomba disana     

Wah ya hebat ya sampe dah 
ikut lomba segala lho 

Iya lumayan nambah temen juga, dari yang dulu 
gak isadan gak ngerti apa-apa sakni dah lumayan 
tau ini itu berkat temen-temenku hahaha 

    

Wah hebat-hebat lah, terus 
bersosialisasi sama 
lingkunganmu ya, dampak e 
bagus buat kamu juga 

He e lho kak, aku ni kenalan e jadi banyak, 
emang temen itu berguna..aku dulu kalo gak 
kenal mereka ya aku ga bakalan tau carane nari 
breakdance kayak sekarang sampe ikut lomba 
segala, tapi ya ada seng njelei masihan 

ST Subjek menjalin 
relasi sosialisasi 
yang baik dengan 
lingkungannya 
hingga kini memiliki 
banyak teman 

Dampak 
positif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Njelei gimana maksudnya 
dek? 

Ya kan ada seng taitu, senenge cari masalah be 
aku mbe laine juga.. 

    

Emang cari masalah sama 
kamu itu permasalahane 
apa? 

Itu lho pernah kapanane, ngece-ngece grupku 
gitu.. ya ngecene gak ngomong langsung tapi kan 
temenku banyak jadine ya ada seng ngasi 
tau..sifate dekne ke aku ya ketok nek ndak 
seneng 

    

Emangnya kamu diapain kok 
bisa menyimpulkan orang itu 
gak suka sama kamu? 

Lha aku lewat di piliriki, terus dah ketauan gitu 
dekne ngecene mulai di depanku..ya aku ndak 
seneng to, gak ngerti apa-apa tapi sok ngece..tak 
ajak brantem sisan 

AG Subjek mudah 
marah dan 
melampiaskan 
emosinya dengan 
berkelahi dengan 
temannya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Waduh, terus ? Ya bar itu nenekku di panggil guru BP ke sekolah 
buat jelas-jelasan 

    

Oh gitu, udah biasa kalo 
kamu marah terus pake 
berantem gitu ? 

Biasa, nek ndak gitu nanti umpa-umpaan, aku di 
injek-injek nanti 

AG Subjek akan 
merasa tertindas 
apabila tidak 
meluapkan 
emosinya dengan 
berkelahi. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 
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Oh iya dek, masih sering 
kadang inget mama? 
Maksudku kangen gitu 

Ya jelas masih, tiap hari mungkin kangen..rasa 
kangenku ni ilang nek pas aku lagi sama temen- 
temenku, lagi main gitu kadang lupa, ntar balik 
rumah lagi ya inget lagi..kayak ada seng ilang 
rasane..yang biasane ada sekarang ga ada 

KL Subjek tetap 
merindukan ibunya 
dan tetap merasa 
kehilangan. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Rasanya kangen yang 
gimana dek? 

Hmm, ya kayak kemaren itu pas aku ada acara 
sekolahan, kan manggil orangtua..lha itu seng 
dateng mama-mama semua..itu rasane sesek sih 
hahahha kesepen aku 

KP Subjek merasa 
kesepian ketika 
mengingat dan 
merindukan ibunya 
di sisinya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Kalo lagi di rumah sendirian 
gitu seharian, biasanya 
ngapain aja dek? 

Ya biasa nek pas gak kuar main, di rumah tok gitu 
nonton tv, makan masak sendiri, nyuci baju gitu 
la, kadang nek pas lagi sendirian gitu gek aku 
ngerasake sepi.. 

    

Sepi gimana maksudnya 
dek? 

Sepi ya gimana ya..aku tu gampang ingetan..jadi 
nek lagi sendirian gitu gek keinget oh ya biasane 
yang masak mamah, oh ya biasane yang 
ngancani di rumah ya mamah..kesepen banget 
rasane 

KP Subjek merasa 
kesepian ketika 
berada di rumah 
sendirian dan 
mengingat 
kegiatan di rumah 
bersama ibunya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Emang gak pergi gitu sama 
papahmu ? 

Halah papahku gausah di tanya, di rumah aja 
jarang-jarang..sokdong aku aja masi jengkel kok 
isa-isane gitu..hahaha 

KM Subjek masih 
merasa marah 
kepada ayahnya 
karena memilih 
wanita lain dan 
meninggalkan 
ibunya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Waduh, sabar-sabar ya dek Hahaha iya kak  sebah wae ndeloki ne.. besok 
nek aku wes isa cari duit sendiri, kerja sendiri, 
aku mau pindah ke mamahku wae og, makane 

KD Subjek berencana 
untuk memiliki 
penghasilan sendiri 

Dampak 
positif 
perceraian 

+++ 
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 dari sekarang dah cari-cari info buat besok 
sebelum masuk kuliah meh cari-cari sampingan, 
jadi ndak bergantung mbe papahku lagi to kak.. 

 agar tidak 
bergantung pada 
ayahnya lagi. 

orangtua  

Tapi semenjak orangtua 
kamu pisah berjalan 2 tahun 
ini, ada gak hal yang bisa 
kamu petik dari perceraian 
orang tua kamu? Untuk di 
masa depanmu kelak 

Hmm itu maksudny a selama ini yang tak rasain? 
Jadi mungkin kayak hal apa yang aku pahami dari 
perceraian orangtua ku gitu? 

    

Nah iya betul gitu Yaa orangtua cerai pasti ngerasa sakit hati ya, 
sedih banget, apalagi kayak aku anak mamah 
hahaha tapi ya mungkin ini jalane buat 
keluargaku, buat mamahku juga..udah yang 
terbaik gitu timbang di teruske ya kasian 
mamahku..kalo untuk aku sendiri 
pribadi..perceraian orangtua itu bukan hal yang 
memalukan, tapi ya cukup tahu saja, berharap 
jangan sampe mengalami kejadian yang 
sama..itu aja 

    

Kalo untuk kamunya sendiri 
di masa depan? 

Kalo buat aku di masa depan ya yang pasti kayak 
tadi jangan sampe kejadian hal serupa, karena 
kasian keluargane nanti, aku mikir e ndamau 
sampe keluargaku di masa depan mengalami hal 
yang sama lah..pelajaran yang bisa di petik ya 
aku harus belajar lagi jadi pribadi yang lebih baik 
dan bisa berguna mungkin buat sekitar buat 
sesama..siapa tahu di masa depan aku bisa 
berubah jadi lebih dewasa lebih mandiri dibanding 
sekarang yang masih sekolah..masi suka seneng- 
seneng hahahaha.. 

 Makna perceraian 
bagi subjek 

  

Wah oke lah bagus dek, jadi Jelas, pokoke jangan sampe kayak orangtuaku     
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di masa depan ingin jadi 
yang terbaik lah ya? 

yang sekarang..mesakno anak e nanti ngalami 
kayak aku gini kesepen..ya kalo isa survive ato 
bertahan..nek gak? Isa terjerumus ke yang ndak- 
ndak lo...bahaya 

    

Kalo kamu yang sekarang 
gimana emang menurutmu? 
hahaha 

aku ya berusaha lah ben ndak terjerumus ke yang 
ndak-ndak..aku kan sering di omongi mamahku 
juga biar tau batasan-batasan e 

    

Wah oke lah itu dek, 
thankyou banget ya udah 
mau sharing macem-macem 
sama aku dek..semoga 
kamu jadi pribadi yang lebih 
baik lagi dan berguna bagi 
semamamu amin 

Wah di doake harang ik..hahaha..makasi juga 
kak..seneng juga isa sharing 

    

Keterangan : 

+++ : intensitas tinggi 

++ : intensitas sedang 

+ : intensitas rendah 
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VERBATIM 
 
 
 
 

Inisial : ME 

Usia : 21 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

 
 

WAWANCARA 1 : 2 AGUSTUS 2018 
 

Pertanyaan Jawaban Kod 
ing 

Keterangan Tema Inten 
sitas 

Halo, selamat sore. Maaf 
ganggu 

Oh iya mbak gakpapa, sore juga     

Aku panggil kamu apa nih 
enaknya? 

Eh panggil “kamu” aja kali ya ben enak, kan 
kita umur e kacek dikit to ya? Aku panggil cik 
aja lah ya 

    

Iya aku 22, kamu 21 ya? Iya cik     

Kamu abis pulang kuliah ya 
ini? 

Iya ini baru pulang tadi jam 12 an kurang     

Pulang pergi kuliah berangkat 
sendiri apa dianter? 

Ak dianter tadi, sering e dianter sih lebih 
tepatnya 

    

Siang gini di rumah sendirian? 
mama kamu di rumah? 

Gak kok di belakang ada ncim, mami kerja 
sama nenek 

    

Oiya, boleh gak ceritain 
tentang latar belakang 
keluarga kamu? 

Ya boleh, aku anak ke dua dari dua bersodara 
jadi ada kakak tapi masih kuliah luar kota, papi 
kerjaan e melancong kesana sini beda-beda 
kerjaannya.. nek mami kerjanya ikut nenek di 

 Subjek anak ke dua 
dari dua bersaudara, 
Ayah subjek 
pekerjaan tidak 
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 semarang juga buka catering masakan 
rumahan..udah lumayan terkenal sih rame, jadi 
ada pemasukan tiap hari. 

 menetap, Ibu subjek 
bekerja dengan 
Nenek subjek usaha 
catering masakan 
rumah. 

  

Emang dulunya mamah kamu 
kerjanya apa sebelum ikut 
nenek kamu? 

Jadi mami itu dulu kerjaanya ibu rumah tangga 
biasa di rumah, ngurus rumah tok aja..terus 
setelah pisah sama papi baru ikut nenek usaha 
catering itu 

 Sebelum bercerai, 
ibu subjek sebagai 
ibu rumah tangga. 

  

Kalo boleh tau, sudah berapa 
lama orang tua kamu 
bercerai? 

Udah 2 tahun nan kira-kira, pas aku dah kuliah 
ini kok pokoknya 

 Orang tua subjek 
bercerai sejak 2 
tahun yang lalu. 

  

Emang orang tua kamu cerai 
penyebabnya apa kalo boleh 
tau? 

Hmm ya orang tuaku cerai tuh ya gara-gara 
keadaan ekonomi keluarga ya, jadi dulu itu 
karna papi uangnya gak tau kemana dan hidup 
keluargaku jadi pas pas an, akibate ya sering 
tarung gitu bertengkar masalah uang uang 
mulu. Karna mamiku udah capek akhirnya 
mami mutusin buat pisah dari papiku. 

 Menurut subjek, 
penyebab terbesar 
orang tuanya 
bercerai adalah 
masalah ekonomi . 

Faktor 
Internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Emang dulu keadaan ekonomi 
keluarga kamu seperti apa? 

Ya dulu papi kerja sales sana sini, tapi uang e 
gak pernah ketok mata, jadi keluargaku dulu 
pas- pas an banget, ya makan bisa tapi 
ngebiayain kuliahku dulu aja mepet-mepet gitu, 
terus mamah ya capek di rumah tapi gak isa 
ngapa-ngapain di suru ndekem di rumah 
teros..suruh bantu bayar ini itu sampe jual 
emas jual apa jual. Berantem wae masalah 
uang terus-terusan.. Akhir e mami minta cerai 
dan papiku setuju. 

 Ayah subjek 
mengabaikan 
kewajibannya di 
dalam keluarga. 

Faktor 
Internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Kamu pernah liat berantemnya 
kayak gimana? 

Pernah, kan sering juga berantem tiap-tiap 
akhir bulan mau bayaran kuliah atau tagihan- 

 Orang tua subjek 
sering bertengkar 

Faktor 
eksternal 

+++ 
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 tagihan laine pasti berantem..kadang mbahas- 
mbahas tentang nenekku, soale ya 
gimana..nenekku dari aku kecil tu keliatan gak 
suka sama papiku, d katain gaiso kerja, di ece- 
ece gitu 

 karena keterlibatan 
dari nenek subjek. 

penyebab 
perceraian 
orangtua 

 

Terus? Ya bentak-bentakkan cekcok mulut, trus papi 
juga sering ngomong nyuruh mami balik aja ke 
nenek kayak diusir-usir...mamiku lama-lama 
capek marah, aku juga capek denger e selalu 
neken mami kayak gitu..nenek juga udah gak 
suka sama sifat e papi. 

 Orang tua subjek 
bertengkar karena 
adanya keterlibatan 
dari nenek subjek 
yang tidak suka 
dengan ayah subjek. 

Faktor 
eksternal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Apa kamu tau ternyata 
penghasilan papi kamu larinya 
kemana? 

Udah tau, uangnya dibuat judi sama temen- 
temen e..judi bola salah satu ne yang tak 
inget..dari aku punya rumah sampe ngontrak 
ya buat itu tu..sokdong melejit isa beli ini itu 
sokdong dijuali kabeh..terus akhirnya mami tau 
dan mutusin buat cerai aja. 

 Penghasilan ayah 
subjek digunakan 
untuk bermain judi 
bersama teman- 
temannya sehingga 
membuat ibu subjek 
memutuskan untuk 
bercerai. 

Faktor 
internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

++ 

Gimana perasaanmu setelah 
orang tua resmi bercerai? 

Marah sama sedih, tapi aku lebih ke marah ke 
papiku. gimana ya..aku bingung apa mungkin 
kemakan omongan temen-temennya atau 
gimana..bisa-bisanya uang dibuat judi dan gak 
pernah aku liat ngasih uang ke mami buat 
harian kayak yang seharusnya kewajiban e 
jadi kepala keluarga. 

KM Subjek merasa 
marah kepada 
ayahnya karena 
selama ini 
menghabiskan uang 
untuk judi 
sehinggadianggap 
tidak bertanggung 
jawab sebagai 
kepala keluarga. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orang tua 

+++ 

Selain rasa marah apa ada 
lagi yang kamu rasain setelah 

Ya marah tadi itu.. selain itu juga pernah sih 
sedih juga ya..gimana gak sedih orang tua 

KS Pasca perceraian 
subjek merasa sedih 

Dampak 
negatif 

+++ 
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orang tua kamu bercerai? udah beneran cerai..jadi ada yang aneh 
rasane..wes bertaun-taun bareng tapi gini 
endingnya lo 

 mengenai hal yang 
menimpa 
keluarganya. 

perceraian 
orang tua 

 

Setelah perceraian orang tua 
kamu, pernah gak kamu 
merasa kehilangan sosok ayah 
dalam hidupmu? 

Pernah..aku pernah awal-awal kangen sama 
papi, biasane kalo ada papi ada yang mbilangi 
macem-macem..tapi udah nggak 
sekarang..kaloinget-inget dulu rasa jengkel e 
masih kebawa lho cik 

KL Subjek sempat 
merasa kehilangan 
sosok ayah dalam 
hidupnya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orang tua 

++ 

Hari-hari biasa gini pernahjuga 
ngerasa kesepian gak di 
rumah? 

Pernah cik     

Gara-gara apa isa ngerasa 
kesepian? 

Yaa, kakak di luar kota..mamah sama nenek 
kerja luar kota tapi ya PP (pulang pergi) tiap 
hari sih..jadi suka sendirian paling cuman 
sama ncim..bosen rumah e sepi.. ada yang 
beda lah rasane. 

KP Subjek merasakan 
kesepian dalam 
hidupnya pasca 
perceraian orang 
tua. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orang tua 

++ 

Oiya sekarang ini punya pacar 
gak ni? 

Ndak punya eh, ya ada 1 cowok namane KV 
dia seng selalu ndukung aku, nek aku gek ga 
ada ncim paling sama dia 

 Subjek tidak 
memiliki pacar 
namun memiliki 
teman dekat. 

  

Temen deket berarti ya? Iya, udah dari SMA kenal  Subjek berteman 
dari SMA dengan 
teman dekatnya. 

  

Tapi dulu pernah punya pacar 
atau enggak? 

Pacar yang gak serius paling hahaha cuman 
mainan tok.. gak pernah punya yg asli pacar, 
kuar-kuar rumah aja jarang..cuman dulu 
pernah di deketi tapi nggak ah, takut aku..enak 
temenan aja sama KV 

 Subjek merasa takut 
untuk memiliki 
hubungan dekat 
dengan orang lain 

  

Kenapa takut? Ya takut ntar di boongin malah sakit hati, 
belom siap aku nanti-nanti aja nek dah siap 
hahaha 

KT Subjek merasa takut 
menjalin hubungan 
dekatdengan orang 

Dampak 
negatif 
perceraian 

+ 
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   lain terutama laki- 
laki dan memilih 
berteman biasa saja. 

orang tua  

Tapi pernah coba deket sama 
orang yang ndeketin kamu ga? 

Ya deket-deket ini pernah di kampus, tapi udah 
enggak dulu deh..udah gak kontak lagi..aku 
nya yang gak mau sek 

    

Oiya kalo di kampus sekarang 
udah semester berapa? 

Aku udah semester 7     

Udah ngumpulin nilai-nilai 
bagus gak ini? 

Haha udah lumayan harus bagus timbang dulu 
ya..sekarang tengah-tengah imbang nilaine 

PM Prestasi subjek 
meningkat pasca 
perceraian 

Dampak 
positif 
perceraian 
orang tua 

+ 

Dulu kenapa emang nilainya? Dulu aku awal-awal rada gak gitu niat soalnya 
susah akuntansi, pada bilang susah lulusnya 
trus di rumah gak bisa belajar la berisik rumah 
e, nilai lumayan jelek sampe Ipku dulu di 
bawah tiga knenek nol 

 Subjek sempat 
mendapat nilai 
rendah di 
perkuliahannya. 

  

Rumah dulu sering ributnya 
ribut apa? 

Ya gimana ya, gak setiap hari papi mami 
berantem, tapi suasana sama dengerin 
bentakan e aja dah bikin gak konsen belajar, 
mending pake headset 

 Sebelum orang tua 
bercerai, subjek sulit 
konsen belajar 
akibat sering 
mendengar 
pertengkaran orang 
tuanya. 

  

Wah kalo sekarang udah rajin 
ya? 

Ya semester-semester ini udah membaik, aku 
mulai serius bener-bener serius, takut udah an 
ketinggalan sama yang lain. Mami juga selalu 
dukung aku biar jangan males 

PM Pasca perceraian, 
prestasi subjek 
meningkat menjadi 
lebih baik. 

Dampak 
positif 
perceraian 
orang tua 

+ 
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Kira-kira kamu memperbaiki 
nilaimu sejak kapan? 

Sejak semester 5 6 an ini, soale dah gak gitu 
banyak makul jadi isa ngambil makul sebelum 
e yang jelek, malu lah sama yang lain, aku gak 
mau mamiku liat aku nilaie jelek terus..ntar 
bikin kecewa hahaha 

 Subjek memperbaiki 
prestasinya agar 
tidak 
mengecewakan 
ibunya. 

  

Berarti pasca perceraian orang 
tua kamu, kamu merasa lebih 
rajin dari sebelumya? 

Iya bisa dibilang gitu cik, jadi serius lah gak 
meh main-main lagi,udah semester atas juga 

 Pasca perceraian, 
subjek merasa lebih 
rajin belajar dari 
sebelumnya. 

  

Di kampus, temen-temen 
kamu tau tentang status 
keluargamu yang sekarang? 

Tau, ada yang tau ada yang engga sih 
cik..cuman temen deket yang tau 

 Beberapa teman 
subjek mengetahui 
orang tua subjek 
telah bercerai. 

  

Kamu gak nutup-nutup in 
status keluargamu ke temen- 
temenmu? 

Endak sih..yang tau cuman temen sekelasku 
jadi ya aku oke aja..gak malu..udah gede kok 
malu masa hahaha temenku juga selalu 
dukung aku soalnya 

 Subjek tidak 
menyangkal akan 
status perceraian 
kedua orangtuanya 
didepan temannya. 

  

Setelah temen kamu tau status 
keluargamu yang sekarang, 
gimana respon mereka? 

Hmm B aja sih, maksudku biasa aja sih cik, ya 
ada yang suka ngerasani temen kelas tuh ada, 
tapi aku cuek lah, hidup hidupku sih, ibarat 
kayak medsos lambe turah, tau ga cik? 

 Pasca perceraian, 
teman subjek tidak 
begitu menganggapi 
status keluarga 
subjek sekarang. 

  

Lambe turah? Iya tu yang sukae bikin gosip gitu, di kelasku 
ada tu yang kayak gitu..suka kepo masalah 
orang, tapi nek temen deketku sih setauku gak 
yang aneh gitu sih, B aja mereka.. jadi aku ya 
biasa juga 

 Pasca perceraian, 
teman subjek tidak 
begitu menganggapi 
status keluarga 
subjek sekarang. 

  

Jadi pasca perceraian orang 
tua kamu, kamu gak ada 
maksud pengen ngejauhi 

Ngejauhi? Maksde aku malu terus ngejahui 
temen-temenku gitu? 
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temen-temen mu?      

Nah iya yang gitu maksudku, 
enggak ya? 

Gak lah, mereka santai aku juga santai malah 
mereka bisa memahami aku gitu..jadi gak 
menjauh deh, malahan aku butuh temenku 
walopun ketemu ne cuman di kampus tok 
sering e 

 Pasca Perceraian, 
subjek tidak menarik 
diri dari 
lingkungannya. 

  

Terus ? Ya mereka kan tau keluargaku broken home 
beberapa tahun yang lalu, tapi mereka gak 
njauhin.cenderung ke B aja gitu lo..yaudahlah 
gitu kalo mereka..yah di sisi lain sekarang 
temenku jadi banyak gara-gara aku ikut 
banyak organisasi.itu mbantu aku banget 

ST Pasca perceraian, 
subjek menambah 
teman dengan 
menjalin relasi sosial 
yang banyak dari 
segala sisi di dalam 
organisasi 
perkuliahannya. 

Dampak 
positif 
perceraian 
orang tua 

+++ 

Wah bagus lah itu, temen jadi 
banyak ya 

Iyo bener banget, jadi mereka itu kayak sering 
sharing bareng gitu jadi nambah pengalaman 
juga..berguna deh hahaaha 

ST Subjek menjalin 
relasi sosial tinggi di 
lingkungan 
perkuliahannya 

Dampak 
positif 
perceraian 
orang tua 

+++ 

Pasca perceraian orang tua 
kamu, pernah gak kamu kena 
hukuman di kampusmu? 

Hukuman yang gimana ?     

Jadi sering ngelanggar 
peraturan kampus, contohnya 
terlambat, gak bikin tugas, 
nyontek gitu pernah? Atau di 
luar kampus 

Aku dari dulu kalo maslah ngelaggar aturan 
kampus sangatlah jarang hahaha hampir gak 
pernah 

 Subjek tidak pernah 
terlibat dalam 
kegiatan yang 
melanggar 
peraturan. 

  

Kalo di lingkungan kamu nih, 
di kampus ato di rumah, kamu 
termasuk orang yang mudah 
marah gak? 

Kalo dulu iya, sampe sampe dulu dibilang 
warok, terus nek ngeplak aja pedes hahaha 

AG Subjek termasuk 
orang yang mudah 
marah. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orang tua 

++ 

Dulunya itu kapan Dulu pas masih SMA emang warok sih tak     
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maksudnya? akui, makane pada males nek tarung sama 
aku 

    

Kalo dirumah juga sama 
mudah emosi? 

Iya di rumah apalagi, dulu aku kalo berantem 
sama papiku parah, terus kalo kata temenku tu 
aku nek marah paling gebrak pintu gitu dah 
menandakan nek aku wes emosi hahaha 

KM Sebelum perceraian 
orang tua subjek, 
subjek sempat 
marah pada 
ayahnya dengan 
membanting pintu. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orang tua 

+++ 

Itu dulu ya, kalo sekarang 
masih gitu? 

Ya nek sekarang udah mulai berkurang 
menurutku ya hahaha udah gak meh banting 
pintu ato misuh-mish lagi..ya diusahakan 
begitu haha.. 

    

Jadi menurut kamu, setelah 
orang tua kamu bercerai, ada 
perubahan dalam dirimu gak 
yang kamu sadari? 

Hmm..apa ya..banyak ya perubahan, tapi 
galakku yang susah ilang hahaha kadang meh 
ngilangke tapi ya susah..dah  terbiasa soale 
ket dulu..terus ya yang paling kerasa ya punya 
banyak temen sekarang..jadi nambah ilmu 
sama pengalamanku..kalo di rumah ya 
mamiku sekarang kerja dan punya usaha..and 
ya aku bersyukur tetep punya mami kuat kayak 
mamiku 

    

Oke deh, makasih ya udah 
mau sharing pengalaman 
kamu dari a sampe z lho 

Iya cik sama-sama santai aja, aku ya seneng 
tapi ya itu ketemu ne kita susah ya cik hehehe 
lagi ribet tugas terus 
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Inisial : ME 

Usia : 21 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

WAWANCARA 2 : 7 AGUSTUS 2018 
 

 
Pertanyaan Jawaban Kod 

ing 
Keterangan Tema Inten 

sitas 

Halo, ketemu lagi..gimana 
kabar? 

Oh iyaa baik cik, sori ya tadi kelamaan 
nunggune ya ngepasi aku bar selese bikin 
tugas 

    

Gapapa ih santai aja lho Iya, gimana cik?     

Iya mau ngobrol aja lagi 
tentang kamu sama 
keluargamu, ngganggu gak 
jam segini? 

Oalah endak sih barusan selese tugasku jadi 
ya dah rada selo ini pas an.. 

    

Ini di rumah sendirian tok ? Iya og cuman sama ncim, lha mami sama 
nenekku baru ae selese masak ketoe ini lagi 
nganterin pesenan, paling bentaran pulang 

    

Kalo kuliah kamu lancar-lancar 
aja ni? 

Lancar lancar aja sih kan udah mau bikin 
skripsi juga, gara-gara sibuk nugas jadi kurang 
ada waktu buat ngurus organisasi juga..jadi ya 
jarang ketemu temen-temen juga 

    

Oh gitu, tapi hubungan sama 
temen-temen baik kan? 

Baik sih nothing happen, biasa aja kita ngobrol 
juga lewat hape.. 

    

Galak sama temen juga masih 
ni jangan-jangan? hahaha 

Hahaha ya galak kalo dia macem-macem 
dong, nek gak yo gak sih, biasa aja.. 

    

Kalo sendirian di rumah gini 
ngerasa bosen ato pernah 

Hmm bosen ya bosen, soale suru jaga rumah 
sekalian, tapi kadang saking bosennya aku 

KP Subjek merasa 
kesepian ketika ia 

Dampak 
negatif 

++ 
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gimana gitu gak? milih buat tidur, soale kadang ya gimana ya..se 
njengkelke ne papiku tapi dia tetep 
papiku..kadang kangen kesepen gitu di rumah 

 berada di rumah 
sendirian 

perceraian 
orangtua 

 

Masih ada rasa marah sama 
papimu sampe sekarang? 

Ya sebenere kalo di dalem hati ya marah, 
apalagi kalo nginget-nginget lagi dulu..tapi ya 
sudahlah aku menerima apa yang terjadi..toh 
juga ibarat nasi sudah menjadi bubur 

KM Subjek masih ada 
rasa marah kepada 
ayahnya karena 
kejadian yang dulu. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Berarti sudah berkurang gitu 
ya 

Ya sitik-sitik lah hahaha gaisa langsung jleg     

Ya iya sih bener, jadi butuh 
proses ya 

Betul butuh proses lah menelaah, menerima 
juga 

    

Tapi sebenernya yang paling 
sering kamu rasain itu apa sih 
setelah orangtua kamu cerai? 

Paling sering tak rasain?     

Iya jadi perasaan apa yang 
sering terjadi sama kamu gitu 
setelah perceraian 
orangtuamu terjadi 

Paling sering ya pasti sedih, apalagi nek liat 
orang lain dengan keluarga lengkap ayah ibu 
lengkap..rasane langsung mikir kok enak 
ya..pergi sama mama papanya gitu sih paling 
sering, soale kan ketok-ketok an di luar 

KS Subjek merasa 
sedih ketika melihat 
kembali keluarganya 
tidak utuh lagi 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Jadi kebayang gitu maksude? Iya bener jadi kebayang-bayang dan bikin 
sedih, nyesek gitu rasane 

KS Subjek merasa 
sedih ketika melihat 
keluarga lain yang 
lengkap 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Selain sedih, apa ada rasa lain 
yang membayangimu ? 

Hmm ada sih, emang dari luar orang liat kayak 
gak ada masalah apa-apa, tapi sebenere 
nyesek sedih terus tu..hmm kilangan gitu 
rasane..pernah ga sih ngerasain gitu? Jadi 
biasane orang ini ada, tapi sekarang udah 
jarang liat, walopun bisa ketemu di luar tapi 
rasane beda banget, awkward gitu 

KL Rasa kehilangan 
juga sempat 
dirasakan oleh 
subjek karena 
merasa ada yang 
hilang di sisinya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 
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Terus? Ya itu aja sih yang sering banget tak alami, 
yang paling sering ya itu tadi tok..laine jarang- 
jarang 

    

Oh iya, semenjak orangtua 
kamu pisah berjalan 2 tahun 
ini, ada gak hal yang bisa 
kamu petik dari perceraian 
orang tua kamu? Untuk di 
masa depanmu kelak 

Yah namanya juga sudah terjadi, jadi belajar 
memahami hidup ini kalo hidup tidak hanya 
berhenti di satu titik tapi harus bisa survive 
dalam menjalani hidup dengan kondisi apapun, 
terus ya belajar menerima kalo yang terjadi 
sekarang ini mungkin memang sudah yang 
terbaik bagi aku sama bagi keluargaku di masa 
depan 

 Makna perceraian 
bagi subjek untuk 
masa depannya. 

  

Oke deh thankyou ya udah 
mau sharing-sharing sama aku 
tentang kamu dan keluargamu 
juga 

Iya gakpapa justru seneng isa bantu tugasmu 
lho cik 

    

Keterangan : 

+++ : intensitas tinggi 

++ : intensitas sedang 

+ : intensitas rendah 
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VERBATIM 
 
 
 
 

Inisial : TP 

Usia : 20 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

WAWANCARA 1 : 13 OKTOBER 2018 
 

Pertanyaan Jawaban Kod 
Ing 

Keterangan Tema Inten 
sitas 

Selamat siang Iya siang.     

Sori ya ganggu siang-siang gini Walah ndakpapa santai, aku ya gek 
nganggur main mbe temenku ndek belakang 

    

Oh ,ini di rumah lagi ada sapa 
aja? 

Ada temenku tok di belakang     

Kalo temen gak main ke rumah, 
kamu sama siapa biasanya di 
rumah? 

Kalo kerjaan libur ya sama ibuk di rumah . Subjek ditemani 
oleh ibunya saat 
hari libur kerja 

  

Boleh gak ceritain latar 
belakang keluargamu? 

Singkat apa dari awal e wae?     

Ya lengkap juga boleh kalo 
berkenan 

Ow, ya boleh, jadi aku anak tunggal, tapi 
sodara dari orangtuaku banyak, jadi banyak 
foto disini rame isine sodara-sodaraku, 
Emm.. tepat bulan juli kemarin itu tepat 2 
taun orang tuaku cerai. 

 Subjek anak 
tunggal dan 
memiliki banyak 
sepupu. 

  

Berarti sudah 2 tahun lalu orang 
tua kamu resmi bercerai? 

iyap  Orang tua subjek 
telah bercerai dua 
tahun yang lalu. 
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Terus sekarang tinggal disini 
sama siapa? 

Sama ibuk, kalo bapak udah rumah sendiri  Saat ini subjek 
tinggal bersama 
ibunya. 

  

Kalo boleh tau, papah mamah 
kamu kerja apa? 

Bapak kerja kantoran, kalo ibuk kerja kantor 
juga tapi beda perusahaan, beda kerjaan 
beda kantor jadi ya sibuk e beda-beda, tiap 
hari sibuk 

 Orang tua subjek 
berkerja kantor di 
perusahaan yang 
berbeda dan 
membuat 
keduanya 
memiliki 
kesibukan 
masing-masing. 

  

Di rumah sekarang ini tinggal e 
sama mamah kamu aja? 

He e cuman sama ibuk, nek pembantu 
cuman pocokan jadi siang pulang 

    

Apa kamu tahu penyebab orang 
tua kamu cerai kenapa? 

Nek menurutku ya masalahe ada di 
bapakku..bapak itu orang seng dibilang 
ringan tangan alias gampang mukul orang, 
nek marah ya lampiaskene pake mukul jadi 
isa lebih plong buat dia 

 Ayah subjek yang 
melampiaskan 
kemarahan 
dengan pukulan 
fisik ke ibu 
subjek. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Emang bapakmu biasanya 
emosi dalam masalah apa? 

Pie ya, emosine tu kayak misal pas ibuk 
masakan e ndak enak, ibuk pulang malem, 
ibuk juga jabatan e kerja lebih tinggi dari 
bapak, aku nilai e jelek kayak gitu 

 Ayah subjek 
emosi apabila 
subjek dan 
ibunya 
berperilaku salah 
di depan mata 
ayahnya. 

  

Lalu kalo udah emosi gitu ? Nek wes muncak marah e trus aku mbantah 
atau ibuk mbantah langsung ringan tangan e 
kumat.. 

 Kemarahan ayah 
subjek 
dilampiaskan 
dengan memukul. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 
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Pernah kamu liat ibuk dipukul? Pernah  Subjek pernah 
melihat ibunya 
dipukul oleh 
ayahnya. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Boleh ceritain gak pertengkaran 
orang tua kamu dulu kayak 
gimana? 

Ya bapak kalo pas marah kadang ibuk 
mbantah, biasane mukul tangan atau gak 
muka.. 

 Ayah subjek 
pernah memukul 
tangan dan muka 
ibu subjek. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Lalu respon ibu subjek gimana 
waktu itu? 

Ibu nangis tapi juga mbantah lagi karna 
waktu itu ibuk gak salah 

    

Bertengkarnya sering atau 
gimana? 

Emm lumayan sering, jadi bapak kalo 
ngomong biasa aja kayak ngotot..apalagi nek 
ada seng salah dikit bapak langsung ngena 
emosi nya..suka goblok-goblokin trus banting 
pintu..pokoke seng berbau mbanting mukul 
ibuk atau aku nek bapak emosi.. 

 Oang tua subjek 
sering bertengkar 
dengan 
melontarkan kata 
kasar dan 
pukulan fisik. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Kamu juga pernah dipukul 
bapak? 

Pernah     

Memang kamu pernah salah 
apa sampe dipukul bapak? 

Ya mbiyen pas masi SMA aku pernah 
ketauan nyontek pas gek ujian, orang tua di 
panggil pas itu hari jumat ketoe..yang dateng 
bapak..pas pulang aku diseneni trus aku ya 
alesan belajar e kurang..trus aku dipukul 
pake kipas angin kecil..itu seng pukulan 
terhebat 

 Subjek pernah 
dipukul oleh 
ayahnya 
menggunakan 
kipas angin. 

  

Ibu kamu tau? Ibuk tau, ibuk pas itu cuman isa bilang 
“sudah..sudah” gitu ben bapak emosine 
reda.. 

    

Lalu sebelum orang tuamu 
bercerai, setau kamu apa yang 
menjadi penyebab orang tua 

Kepentok masalah bapak waktu itu     
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kamu memutuskan untuk resmi 
bercerai? 

     

Boleh diceritain? Iyaa kepentok masalah pas bapak mukul ibuk 
pake kursi kayu, ya kursi kayune gak besar- 
besar juga kecil gitu cuman abot.. ibu kena 
pukulan itu pas kena kaki sampe lebam 
parah 

 Pertengkaran 
terbesar orang 
tua subjek adalah 
ketika ayah 
subjek marah dan 
melempar kursi 
kayu ke arah ibu 
subjek. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Memangnya permasalahannya 
apa kalau boleh tau? 

Waktu itu ibuk ceritanya gini, bapak liat ibu 
ngobrol sama temen sekantor di depan 
rumah..jadi temen kantor e ibuk nganterin 
ibuk pulang..ketauan bapak..pas itu bapak 
juga lagi gak mood dari kantornya..trus liat 
ibuk sama temen sekantor cowo gitu..emosi 
dan gak mau percaya omongan e ibuk..disitu 
adu mulut terus sui banget sampe banting- 
banting barang trus ibuk capek bilang dah 
pisah wae gitu 

 Ketidakpercayaan 
adalah 
permasalahan 
terbesar yang 
membuat orang 
tua subjek 
memutuskan 
untuk bercerai. 

Faktor internal 
penyebab 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Jadi gara-gara bapak gak 
percaya sama ibu kamu? 

Iya, ndak percaya padahal ibuk ndak pernah 
main-main sama orang lain. 

    

Perasaanmu gimana waktu itu? Waktu dulu ya marah sama bapak dah 
keterlaluan sama ibuk, gak percaya sama 
ibuk..rasane pengen tak bales pukulane 
mbiyen 

AG Subjek berpikir 
untuk bersikap 
agresif pada 
ayahnya untuk 
membalas 
pukulannya dulu. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Lalu gimana perasaanmu ke ibu 
saat itu? 

Ya setelah mereka mutusin buat pisah aku 
pernah ngerasa apa ini salahku ya, soale aku 
anak cowok tapi ndak isa kayak nglindungi 

MS Subjek 
menyalahkan 
dirinya akibat 

Dampak 
negatif 
perceraian 

++ 



186 
 

 

 

 

 

 

 ibukku sendiri..jadi ibuk ndadak harus 
ngalami kayak gini dulu..coba dulu aku isa 
mbantah terus ke bapak dan bapak isa 
ngerti.. 

 perceraian orang 
tuanya terjadi. 

orangtua  

Pernah ngerasa gak aman 
setelah orang tua kamu 
bercerai? 

Gak aman gak juga, aku sekarang pingin e 
nglindungi ibukku biar gak ketemu orang 
kayak bapak lagi 

 Subjek tidak 
merasakan 
ketidaknyamanan 
pasca perceraian 
orang tuanya. 

  

Lalu gimana suasana rumah 
saat ini pasca perceraian orang 
tuamu? 

Sekarang kan aku tinggal sama ibuk..jadi 
berubah drastis lah..gak ada yang banting- 
banting barang lagi..tapi sedih juga, rasanetu 
atine lara 

KS Subjek merasa 
sedih atas 
perceraian 
orangtuanya 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Selain itu apa ada lagi? Kadang emang ngerasa tenang soale udah 
gak ada seng banting-banting lagi..cuman 
pernah kadang aku ngerasake kangen 
bapak..ngeliat yang lain pergi keluargane 
komplit eh sekarang aku cuman berdua sama 
ibuk 

KL Subjek pernah 
merindukan 
sosok ayah 
dalam hidupnya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Pernah ngerasa kesepian pasca 
perceraian orang tua kamu? 

Emm.. sepi iya tapi kesepian juga ndak..aku 
emang gak suka apa-apa sendiri, jadi nek 
kesepen aku pasti bareng ibuk kalo gak 
sama pacarku 

 Subjek tidak 
merasa kesepian 
karena ada ibu 
dan pacarnya 
yang ada 
untuknya. 

  

Oh sudah punya pacar toh ini? Hahaha iya baru gek an og     

Oiya kamu gak ngerasa takut 
menjalin hubungan pasca 
perceraian orang tua kamu? 

Takut menjalin hubungan dekat? Gak lah 
hahaha aku butuh soalnya 

 Subjek tidak 
merasa takut 
untuk menjalin 
hubungan dekat 
dengan orang 
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   lain.   

Alasannya? Yah walopun keluargaku broken home, tapi 
pacarku isa tau aku,karna dia aku jadi ndak 
kesepen..hahaha 

. Kekasih subjek 
membuat subjek 
tidak lagi merasa 
kesepian 

  

Dulu biasanya kamu paling 
deket sama ayah atau ibu ? 

Deket sama ibuk, bapak jarang ada di rumah 
soale 

 Subjek lebih 
dekat dengan 
ibunya. 

  

Setelah orang tua kamu cerai, 
kamu ngerasa kangen sama 
bapak ? 

Gak     

Kenapa ik? Yahh.. pie ya..buat apa kangen, ndak kangen 
blas..malah enak gini og..nek bapak sifat e 
gak kayak sekarang ya mungkin rasa kangen 
ada kali 

 Subjek tidak 
merasa 
kehilangan sosok 
ayah dalam 
hidupnya. 

  

Kalau hubungan kamu dengan 
temen-temen kamu? 

Sama temen hubungan lancar-lancar     

Apa temen-temen kamu tahu 
tentang perceraian orang tua 
kamu? 

Pada tau semua setauku  Teman-teman 
subjek 
mengetahui 
orang tua subjek 
sudah bercerai. 

  

Kamu gak nutup-nutup pin ke 
temen mu tentang keluargamu? 

Gak, buat apa toh anak cowok mah bebas, 
temenku pada isa ngerteni 

 Subjek tidak 
menyangkal 
mengenai status 
perceraian orang 
tuanya ke 
temannya. 

  

Lalu gimana respon mereka? Respon mereka ya biasa aja sih toh dah SB Teman-teman Dampak positif +++ 
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 gede, malah mereka itu kayak sodaraku 
sendiri, jadi nek aku ada kesulitan apa ngono 
mereka mbantu aku kasi saran support ya 
temen-temen geng ku itu lah 

 subjek 
memberikan 
dukungan kepada 
subjek ketika 
subjek memiliki 
masalah. 

temuan baru 
perceraian 
orangtua 

 

Kamu sering kumpul-kumpul 
sama temen-temen kamu? 

Jarang , soale sekarang ini makin sibuk tugas 
kuliah sama biasane pada main game gitu, 
yaa dah punya kesibukan sendiri-sendiri 

    

Ada gak temen yang ngejauhin 
kamu setelah tau orang tua 
kamu udah bercerai? 

Gak ada sih selama ini, temen deketku gak 
banyak jadi aku dah ngerti mereka, mereka 
juga ngerti aku 

 Subjek tidak 
menarik diri dari 
lingkungannya. 

  

Pasca perceraian, kamu 
ngerasa gimana ? 

Awal e sedih, sedih e karna ya kaget nek 
orang tuaku bakalan cerai..aku mikir e waktu 
itu pasti bakalan jarang ketemu bapak.. 

KS Subjek merasa 
sedih pasca 
perceraian orang 
tuanya 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Tapi kamu menerima kenyataan 
bahwa orang tua mu sudah 
resmi bercerai? 

Trima og..  Subjek menerima 
kenyataan bahwa 
orang tuanya 
sudah bercerai 

  

Rasa sedihnya masih sampai 
sekarang? 

Hmm..sedih e paling kalo inget-inget baiknya 
bapak dulu waktu aku masih kecil..sekarang 
udah gak gitu..poin utamaku sekarang di ibuk 

 Pasca perceraian 
subjek sempat 
merasa sedih 
namun sekarang 
sudah tidak larut 
dalam kesedihan. 

  

Pasca perceraian orang tua 
kamu, apakah ada kegiatan 
atau sesuatu yang berubah di 
kehidupanmu saat ini? 

Iya ada perubahan pasti ne ya     

Seperti apa contohnya? Dulu di rumah biasane ada bapak seng KD Perubahan pasca Dampak positif +++ 
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 duduk di situ ngaso, sekarang dah 
dipindahi..trus biasane juga rumah mesti ada 
ibuk seng beresin rumah tiap sabtu 
minggu..tapi sekarang gak ada..tapi ya 
bruntungnya aku sekarang isa masak sendiri 
sekarang, apa-apa tak lakuin sendiri sejak 
ibuk jadi lebih jarang di rumah 

 perceraian orang 
tua adalah 
menjadi anak 
yang lebih 
mandiri. 

perceraian 
orangtua 

 

Wah, contoh e ngelakuin apa 
sendiri-sendiri? 

Ehmm..contoh e kayak hari ini ni aku masak 
sendiri, masak sendiri makan sendiri hahaha 
nyuci bajuku sendiri kan bajuku tok jadi dikit 
isa tak cucini dewe jadi ndak ngrepoti 
ibuk..nglipeti kasur sendiri..trus nek lagi nda 
males ya aku nyaponi rumah.. 

KD Perubahan pasca 
perceraian orang 
tua adalah 
menjadi anak 
yang lebih 
mandiri. 

Dampak positif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Emang dulu kamu gak mbantuin 
pekerjaan rumah kayak 
sekarang? 

Endak hahahaha tau ne main game wae..tapi 
sekarang ibuk kan tulang punggung keluarga 
to jadi ya ak ngeringanke dikit lah..aku jadi 
mikir sekarang nek main game teros ya sama 
wae aku kayak bapak.... 

MB Subjek memiliki 
pemikiran yang 
lebih dewasa 
dibandingkan 
teman 
seperantaranya. 

Dampak positif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Oiya setelah orang tua kamu 
bercerai, kamu ngerasa gak 
kalo pemikiran mu jadi lebih 
matang ke depan daripada anak 
seumuran kamu? 

Ehmm mungkin ya..soale aku mikire 
sekarang orang tua udah ndak 
lengkap..ditambah ekonomi keluargaku ndak 
tinggi-tinggi banget, jadi ak anak satu-satune 
kudu isa sukses lebih cepet..makane aku 
sekarang males kuliah soale kepingin e buka 
usaha biar ndak buang banyak waktu..trus 
isa punya penghasilan lebih.. 

MB Subjek memiliki 
pemikiran yang 
lebih dewasa 
dibandingkan 
teman 
seperantaranya. 

Dampak positif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Oiya omong-omong, gimana 
kuliahmu sekarang? 

Hahaha waduh nanya kuliah segala ik 
hahaha 

    

Iya dong, gimana? Udah 
semester berapa? 

Ya sekarang udah semester 7 dan males 
sih..udah jarang masuk kuliah 
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Lho kenapa? Males..sebenere harus e ada yang ngulang 
beberapa makul..tapi ya aku pingin e dah 
kerja..males kuliah..angel juga..mending aku 
kerja dapet uang isa bantu ibuk sambi- 
sambi.. 

MJ Subjek 
kehilangan minat 
belajar karena 
ingin fokus 
bekerja 
membantu 
keuangan ibunya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Males kuliah sejak kapan? Ya sejak ibu jadi tulang punggung keluarga MJ Subjek 
kehilangan minat 
belajar sejak 
perceraian orang 
tuanya. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Lalu ibuk kamu tau kamu males 
kuliah? 

Tau, katane tetep harus sarjana, gausah 
mikiri rumah katane..ya aku tetep males aja 
sebenere walopun tetep masuk kuliah juga 

 Ibu subjek tetap 
menyuruh subjek 
untuk kuliah. 

  

Solusi apa? Ya ibuk bilang kalo mau bantu, ya aku tetep 
kuliah nek mau di sambi kerja part time gitu 
boleh, tapi ya belom dapet yang cocok 
sampe sekarang 

.    

Kalo di kampus pernah 
ngelanggar aturan? Atau gak 
pernah? 

Endak pernah melanggar sih, paling kalo di 
kampus ya telat masuk kelas, kalo di luar 
kampus ya ndak pernah juga sampe 
ngelanggar apa gitu ndak pernah..tapi ya itu 
kadang telat masuk kelas terus..nilai juga 
turun kurang bagus di kelas.. 

MJ Pasca 
perceraian, 
subjek sering 
terlambat masuk 
kelas hingga 
membuat nilai 
kuliah subjek 
menurun. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Kalo bolos trus ibu kamu tau? Kayak e gak tau sih, kan sibuk di kantor  Ibu subjek tidak 
mengetahui 
bahwa subjek 
sering melanggar 
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   aturan 
perkuliahan. 

  

Lalu sekarang komunikasi sama 
ayah kamu baik? 

Gak     

Loh kenapa? Males, udah gak pernah ketemu..ketemu ya 
aku gamau..telepon juga paling pas lagi 
telepon sama ibuk trus di sambungke ke 
aku..nek ndak ya ndak telponan 

 Komunikasi 
subjek dengan 
ayahnya pasca 
perceraian 
kurang baik. 

  

Menurutmu setelah percerian 
orang tuamu, apa dampaknya 
bagi hidupmu? 

Dampak ya..ya aku ngerasa jadi lebih 
nyaman apa-apa sendiri..lebih 
leluasa..walopun kadang sedih liat ibu sendiri 
tapi ada aku toh..aku seng bakal bantu ibu 
kedepan e..makane sekarang aku mulai mau 
mandiri ndak meh bergantung terus ke ibuk 

 Dampak 
perceraian 
orangtua menurut 
subjek bahwa 
subjek merasa 
lebih nyaman di 
rumah dan 
berusaha untuk 
lebih mandiri. 

  

Oke deh, trims ya waktu nya 
udah hampir sejam ya 

Oke sama-sama aku ya seneng bantu juga..     
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Inisial : TP 

Usia : 20 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

WAWANCARA 2 : 15 OKTOBER 2018 
 

Pertanyaan Jawaban Kod 
ing 

Keterangan Tema Inten 
sitas 

Kesibukan sekarang lagi 
ngapain nih? 

Sekarang ini lagi sibuk-sibuk e ngejar target 
kerja sih 

    

Oh udah dapet kerjaan ya? Ya ada lah tapi belom tentu fix     

Kuliah kamu gimana? Sekarang ini masih okeoke aja, lagi 
memperbaiki nilai-nilaiku yang kurang..tapi 
males e sering kumat hahaha 

    

Kalo keluargamu sekarang 
gimana kabar? 

Nek keluargaku ya baek-baek aja, kalo bapak 
gatau 

    

Selama ini masih ada rasa 
kangen ato gimana gitu gak 
setelah orangtua bercerai? 

Oh maksude kayak yang masih tak rasain 
gitu? 

    

Iya masih sering-seringnya 
kamu alami di dalam dirimu 
tentang keluargamu 

Hmmm.. sedihnya masih ada kalo di bahas- 
bahas, kalo pas ada yang mbahas orangtua 
atau pas hari ayah sedunia gitu rasane sedih 
buanget 

KS Perasaan sedih 
masih dirasakan 
oleh subjek ketika 
mengingat 
ayahnya lagi. 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

++ 

Sedih yang gimana itu? Sedih lah aku anak cowok tapi jarang ketemu 
jarang ngobrol sama bapak, kemaren sempet 
telpon bentar, jadi ya lumayan terobati dikit 

    

Selain itu? Hmm ya di sisi lain ada baik e juga ke aku     

Dampak baik apa itu untuk 
kamunya? 

Ya ngerasa lebih bisa ngehandel apa-apa 
sendiri, jauh lebih gak bergantung sama 

KD Subjek merasa 
menjadi anak 

Dampak positif 
perceraian 

++ 
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 orang lain lagi,mungkin termasuk ke arah 
mandiri kali yo 

 yang mandiri 
pasca perceraian 
orangtuanya 

orangtua  

Perasaan lain selain sedih apa 
ada lagi yang kamu rasain? 

Cuman itu sih yang paling sering tak rasain, 
tapi ada juga dampak buruk ke aku tentang 
bapakku 

    

Dampak buruknya apa ? Aku jadi takutan orang e, bukan takut sama 
setan lho beda 

    

Terus? Takutnya itu takut liat bayang-bayang marah 
e bapakku, bapakku kalo marah kan lempar 
barang ke ibuk, nah itu aku dulu pas kecil ya 
pernah dilempar kipas angin, itu kayak 
ketakutan tersendiri, jadi malah kayak trauma 
gitu lho kalo liat orang ngayunke barang gitu 
ngerasaku kayak mau dilempar ke arahku 
nah itu aku wedi 

TM Subjek 
mengalami 
trauma ketakutan 
akan pukulan 
akibat semenjak 
kecil pernah 
dilempar barang 
oleh ayahnya 

Dampak 
negatif 
perceraian 
orangtua 

+ 

Ketakutan itu sampe parah apa 
gimana? 

Ya parah juga endak, tapi ada rasa wedi wedi 
ne gitu, dah deh jangan dibahas lagi haha 

    

Oalah oke deh, kalo kamu sama 
temen-temen mu gimana kabar? 

Temen-temenku oke aja sih, kan pada sibuk 
masing-masing udahan 

    

Masih sering kasi support ? Sering kasi support, kan kita ngobrol gitu 
lewat hape, kalo mereka lagi butuh saran 
atau aku butuh saran gitu kita selalu ada 
masing-masing lah 

SB Subjek masih 
sering mendapat 
dukungan dari 
teman-temannya 
apabila subjek 
sedang butuh 
saran. 

Dampak positif 
temuan baru 
perceraian 
orangtua 

+++ 

Dukungan dari temen-temenmu 
itu contohnya kayak gimana 
sih? 

Misal aku butuh saran tentang kerjaan atau 
aku gek buntu pikirane nah mereka tu selalu 
ada aja, ndak ketang mbe guyonan tapi ya 
setia kawan lah 

SB Subjek masih 
sering mendapat 
dukungan dari 
teman-temannya 

Dampak positif 
temuan baru 
perceraian 
orangtua 

+++ 
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   apabila subjek 
sedang butuh 
saran. 

  

Menurut kamu, makna 
perceraian untuk kamu di masa 
depan seperti apa? Setelah 
orangtua kamu cerai kan kamu 
udah ngrasain pait manisnya, 
nah ada gak makna yang bisa 
kamu petik dari perceraian 
orangtua mu? 

Ya aku jadi tau dan juga kudu lebih ati-ati 
dalam melangkah.wejian..biar besok aku 
ndak masuk ke jalan yang salah tapi bisa 
berubah jadi lebih baik lagi, punya keluarga 
yang harmonis dan berusaha gak terjadi lagi 
perceraian kayak yang tak rasain sekarang. 

 Makna perceraian 
bagi subjek untuk 
masa depannya. 

  

Oalah gitu, oke deh thankyou ya 
info-infonya udah mau sharing 

Sama-sama kak, sori ya aku dah harus pergi 
sek ini ada urusan 

    

Iya thankyou ya Iya sama-sama kak thankyou juga     

Keterangan : 

+++ : intensitas tinggi 

++ : intensitas sedang 

+ : intensitas rendah 
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Nama Mahasiswa : Yessica theo 

NIM : 14.E1.0149 

Fakultas : Psikologi 

 
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
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